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ПРЕДГОВОР

Скъпи колеги и приятели,
За четвърта поредна година се събираме, за да отбележим Деня на Земята и да
засвидетелстваме нашата съпричастност и загриженост към Природата. За четвърти
пореден път провеждаме студентската научна конференция "Екология и околна среда" Шумен 2016, на която студенти от различни университети в страната и чужбина и
млади учени от БАН ще споделят своя опит, знания и научни резултати от изследвания
на различни природни феномени. В докладите и постерите си, всеки от младите
изследователи ще защитава своите идеи, позиция и мнение, но всички ще отстояват
общото бъдеще на Планетата. За втори път в конференцията ще участват и бъдещите
студенти на България, знаещи, можещи и съпричастни към каузата за опазване на
околната среда и биоразнообразието ученици от СОУ "Сава Доброплодни" гр. Шумен и
СОУ "Паисий Хилендарски" гр. Върбица. Те ще представят свои изследователски
проекти и художествени творби, с които категорично ще заявят, че се борят за почиста и по-здрава природа.
Включените в сборника разработки са израз на разнообразието от
природозащитни и здравни теми, които вълнуват студентите и учениците, за които
опазването на околната среда не е екзотична прищявка, а е професионално развитие и
ежедневие. Ежедневие, в което винаги има парещи въпроси, чиито отговори трябва
непременно да търсим. На тези въпроси участниците в конференцията дават своите
отговори, изразяват своето мнение. И колкото и различни да са тези мнения, колкото и
странно да звучат някои от тях, важното е, че има дискусия, че младите хора болеят за
природата, че искат да я виждат като своя обща просперираща кауза, че имат стремежа
да се превърнат в добри и компетентни професионалисти.
Времето на конференцията не стига, за да бъде обсъдено всичко, което младите
изследователи искат да кажат. Това само дава добър повод традицията на ежегодните
студентски научни конференции, организирани от катедра "Биология" на Факултета по
природни науки в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", да
продължи.
С пожелание за дръзновена бъдеща работа и научни изяви на младите ни колеги!

От организаторите.
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Mt Falakron (Greece) – one natural botanical garden at risk
Asen Asenov1,*
1

Department of Botany, Faculty of Biology, University of Sofia, 8 Dragan Tsankov Blvd, 1164
Sofia, Bulgaria,
*Е-mail: asenasenov71@yahoo.com
Back to the Contents

Abstract
Falakron Mt (2232 m) is situated between West Rhodope Mt and Aegean Sea, NorthEastern Greece. Basic rocks are predominantly calcareous (marbles), as well as soils are
predominantly rendzinas. Dominating calcareous terrain is reason for especially rich flora.
The climate is Transitional Mediterranean. North slopes are affected in the by the Temperate
Continental climate, while the south slopes are affected by the Mediterranean climate
(Kitanov, 1943).
This mixture is a precondition for especially plant and habitat diversity.
Mt Falacron is a treasury of world wealth. Bringing together a lot of endemics,
protected and relict plants as Abies borisi-regis Mattf., Achilea ageratifolia (Sm.) Boiss.,
Anthyllis aurea Welden, Echium russicum J. F. Gmel, Erysimum drenowskyi Degen,
Fritillaria drenowskiy Degen & Stoj., Fritillaria pontica Wahlen, Gymnadenia conopsea (L.)
R.Br., Haberlea rhodopensis Friv., Lathraea rhodopea Dingler, Lilium martagon L., Ophrys
cornuta Steven, Ophrys mammosa Desf., Orchis mascula L. s. tr., Orchis simia Lam, Orchis
pallens L., Orchis tridentata Scop., Ostrya carpinifolia Scop., Petkovia orphanidea (Boiss.)
Stef., Saxifraga ferdinandi-coburgi Kellerer & Sünd, S. stribrnyi (Velen.) Podp., S.
sempervirens C. Koch., Sideritis scardica Griseb., Viola delphinantha Boiss., Viola perinensis
Becker.etc. on one small place, can be considered Falakron as a natural museum. Occurrence
of endemic, relict and rare species with narrow ecological niche is an indication of the great
conservation importance of Mt Falakron.
The north slopes are covered by beеch forest and Quercetum mixtum.
Тhе south slopes (from up to downhills) are covered by relict forest of Pinus nigra
Arnold and Ostrya carpinifola Scop., Quercetum mixtum and pseudomaquis, dominating by
Quercus coccifera L.. Bеech forests on south slopes are presented only on the places with
more humidity.
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A typical subalpine-alpine grassy vegetation is found in high belt, above 1500-1700
m. Most common species are Sesleria rigida Heuffel ex Rchb., L. f., Asperula aristata L. f.,
Asperula purpurea (L.) Ehrend., Dianthus gracilis Sm., Festuca varia Haenke, F. rubra L.
Bromopsis cappadocica (Boiss. & Bal.) Holub, Thymus thracicus Velen., Trifolium pretense
L., Tr. campestre Schreb., Vincetoxicum hirundinaria Medik. ssp. nivale (Boiss. & Heldr.)
Markgr., Thymus praecox Opiz, Achilea millefolium L.. Potentilla detromasii Ten., P. cinerea
Chaix ex Vill., Scabiosa ochrroleuca L., Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin etc. (Tsiftis et
al., 2012).
In sоme places on altitudes above 1600-2000 m, vegetation is dominated by
chamaephytes dwarf shrubs, called subalpine heath: Vaccinium myrtillus L. (on the north
slopes of Prophytis llias and Hionotripa) and Vaccinium vitis-idaea L. (west slopes of
Anonimi peak). Juniperus communis L. var. saxatilis Pall. and Juniperus sibirica. Burgst also
take place in subalpine-alpine communities.
The investigated area covers terrain between two passes: Prosotsani-Volakas and
Drama-Livadero.
Mt Falakron is part of Rodopi Mountain-Range national park. The higher parts are
included in NATURA 2000 and the law protects them.
Anthropogenic activities are very strong - animal husbandry, livestock grazing, marble
quarries, collecting of plants, felling, building, ski and tourism. Strong anthropogenic
activities are present at the lower parts Fragments of populations of any protected plant as
Fritillaria drenowskiy are in danger. Century-old relict forests of black pine (Pinus nigra
Arnold) are object of annual felling, and the structure and natural condition were changed.
The branches stay on the soil, which is an obstacle to many forest plants to grow. Areas of
marble quarries are gradually enlarged. They cover new terrains. The pasture is intensive and
the herds trampling large area. They eat some species, especially flower buds and flowers of
Lilium martagon L. Vascular flora in none protected by NATURA 2000 areas and black pine
forest are at risk.
Keywords: Endemic plants, Greece, Mt Falakron, threats.
This project was financed by the author.
Acknowledgments: The author is especially grateful to Prof. DSc, D. Peev
(IBER) for the valuable idea.
References:
1. Kitanov, B. The vegetation of Mt Bozdag, West Macedonia, Annual of Sofia
University, (1943) 39 (3): 169-287.
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8

Fourth student scientific conference “Еcology and environment” April 22-23, 2016

Design specifics of the defragmentation and protection facilities constructed
on the Motorway infrastructure in Bulgaria
Nina Stoilova1,*, Nikolay Natchev2,3
1

Department of Environmental Protection, Sofia University, Dragan Tzankov 8, 1164 Sofia, Bulgaria
2

Department of Integrative Zoology, Vienna University, Althanstrasse 14, A-1090 Vienna, Austria
3

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska str., Bulgaria
*Е-mail: ninnastoilova@gmail.com
Back to the Contents

Abstract
Since 2009, the design and construction of motorways in Bulgaria was significantly
intensified. The older roads like the section of “Trakija” motorway between the cities of Sofia
and Plovdiv were realized without implementation of measures which allow cross passing of
the linear infrastructure for the wild animals. This motorway represents continuous barrier
preventing migration of land dwelling and cursorial species. The motorways which were
designed after Bulgaria joined the European Union were build according to the prescriptions
of a combined procedure including Environmental Impact Assessment (EIA) and Appropriate
Assessment (AA). According the European legislation, the final document of these procedures
is the EIA Decision. This document includes prescriptions and measures that mitigate the
impact of the new infrastructure on the components of the environment. The new section of
the “Trakija” Motorway and the constructed Lots 1, 2 and 4 of the “Struma” Motorway were
designed to be environmental friendly and both to provide better protection for the wild
animals (bird nets, protection barriers for tortoise and turtles, protection walls for colubrid
snakes ect.) as well as to provide to the migrating species opportunities to cross the servitude.
Such defragmentation devices were designed in a manner on one hand to ensure the safe
transfer of the animals under or over the roads (culverts, tunnels, overpasses, underpasses, dry
paths and so on) and on the other to ensure the stability of the road construction. We
emphasize the importance of the cooperation between the engineers and the environmentalists
during the development of the designs of the protection and defragmentation constructions
implemented in the road infrastructure realization in Bulgaria.
Keywords: road infrastructure, environmental protection, mitigation measures,
wildlife, barrier, corralling effect
Acknowledgements: The study has been financially supported by project RD-0866/02.02.2016, funded by the Shumen University "Episkop Konstantin Preslavsky".
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Preliminary data on the distribution of two allochton aqutic turtles in
Bulgaria
Yordanka Kuzmanova1, Nikolay Natchev1,*
1

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska str., Bulgaria
*Е-mail: nikolay.natchev@univie.ac.at
Back to the Contents

Abstract
The main goal of the presents study was to collect data concerning the distribution of
the yellow-eared slider and the red-eared slider (Trachemys scriprta scripta and T. s. elegans)
in Bulgaria. These turtles are allochton for the country and the recent data showed that they
possess high invasion potential an may severely threat the populations of the local aquatic
turtles. We investigated various regional waterbodies for presence of the sliders and on the
base of our findings we had produced a georeferenced database using the system for global
positioning (GPS) and open sources software. To increase the scope of the research, we
produced questionaries which were used for interviews. The interviews were performed both
by using the “face to face” method, as well as by using online platforms. The results were
processed by the online platform of Google - Google forms. Besides the geografic related data
on the distribution of both allochton sliders, we collected also information on the public
awareness concerning the problems caused by the bio-invasions. We also tested the knowlege
of the probants on the Biology and Ecology of the local and the potentially invasive aquatic
turtles. Additionally we provided investigation on the availability of T. s. scripta and T. s.
elegans in the pet shops in the city of Varna and the region, as well as in the Bulgarian web
based pet trading.
Keywords: invasive species, slider, face to face, bio-management, pet trade, global
positioning system
Acknowledgements: The study has been financially supported by project RD-0866/02.02.2016, funded by the Shumen University "Episkop Konstantin Preslavsky".
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Ecological and physiological characteristics of the dice snake (Natrix
tessellata) and the potential of the species as a bioindicator
Berna Hristova1, Vanya Koleva1, Diana Dimitrova 2, Emanuel Redl3, Nikolay
Natchev1,2,3,*
1

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska str., Bulgaria
2

3

Association for sustainable development and ecology “Getia pontica”

Department of Integrative Zoology, University of Vienna, Althanstrasse 14, 1090 Vienna,
Austria
*Е-mail: nikolay.natchev@univie.ac.at
Back to the Contents

Abstract
In the present review we summarise up to date knowledge about the biology of Natrix
tessellata. The dice snake is widely distributed and its home range includes Switzerland and
Germany to the West, India and Pakistan to the East, Slovakia and Czech Republic to the
North and Africa to the South. This snake can reach 1.30 m in length and is highly associated
to water, whereby it frequently enters waters with increased conductivity. The species lacks
salt glands found in specialised marine snakes, however N. tessellata can tolerate moderate
levels of natremic pressure for a relatively long period of time. The dice snake feeds
predominantly on cold bloodied vertebrates, swallowing the prey head first. Recent
investigations have demonstrated that when foraging on inappropriate fish species N.
tessellata may be severely harmed and even killed by the prey. Unfortunately, this may occur
in large scales in particular regions. The dead snakes can be used for tissue sampling of the
muscles and internal organs. The dice snakes have a prolonged period of activity in the
autumn and are non-aggressive and non-venomous animals. Thus, they can easily be handled
even by less experienced researchers. These snakes are relatively large which allows defined
amounts of blood to be obtained via cardiocentesis without harming the specimens. The blood
samples may then provide important data concerning the environmental conditions. Data on
ecological and physiological characteristics of Natrix tessellata show that the species can be
used as a bioindicator in monitoring of environment and ecosystem`s health.
Keywords: Natrix tessellata, bioindicator, monitoring, ecosystem`s health
Acknowledgements: The study has been financially supported by project RD-0866/02.02.2016, funded by the Shumen University "Episkop Konstantin Preslavsky".
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(Micro-)habitat utilization by Pseudopus apodus (Pallas, 1775) and its
synthopic herpetofauna in a “hot-spot” near Burgas, SE Bulgaria
Ivan Telenchev1,*, Nikolay Tzankov 2, Linа Paunova1, Yurii Kornilev2,4, Nikolay
Natchev3,4
1
2

Department Ecology, Sofia University, Dragan Tzankov 9, 1000 Sofia Bulgaria

Section Vertebrates, National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences,
Tsar Osvoboditel 1, 1000 Sofia, Bulgaria
3

Department of Integrative Zoology, Vienna University, Althanstrasse 14, 1090, Vienna,
Austria
4

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska str., Bulgaria
*Е-mail: i.telenchev@abv.bg
Back to the Contents

Abstract
We investigated the habitat utilization of the Sheltopusik (Pseudopus apodus) and the
synthopic herpetofauna around a former rock quarry site on the southern border of the town of
Burgas, Bulgaria. The 1 km2 study site consists of a mosaic of terrestrial and aquatic habitats,
in the immediate vicinity to urbanized terrains. Its connectivity to neighboring habitats is
further decreased by a high-traffic road. Most amphibian and reptile species encountered
(including P. apodus) are with high conservation status according to national and European
legislation. The study site offers suitable conditions to support substantial biodiversity, and
the species are bound to share resources such as prey sources, shelter, hunting grounds,
basking sites for reptiles and wetlands for amphibians. We obtained a checklist of reptiles and
amphibians that were detected sharing some of the mentioned resources with P. apodus on a
microhabitat level. We provided a georeferenced database of the microhabitats in the study
area. Obtained locations data will contribute for the identification of other potential hot spots
for the herpetofauna as well as habitat use by species.
Keywords: lizard, habitat selection, limnology, behavior
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Males of the slow worm Anguis colchica from the region of Natural Park
“Shumensko Plato” show atypical coloration during the mating season
Pavlina Marinova1, Nikolay Natchev1,2,*
1
2

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska str., Bulgaria

Department of Integrative Zoology, Vienna University, Althanstrasse 14, 1090 Vienna,
Austria
*Е-mail: nikolay.natchev@univie.ac.at
Back to the Contents

Abstract:
The Natural Park “Shumensko Plato” is inhabited by the slow worm species Anguis
colchica Gvozdik et al., 2013. The species was recently recognized as a separate species and
not as a part of the A. fragilis complex. We performed a three years monitoring and found that
the population of the species is rather dense in the Natural Park - we found slow worms on
many different locations all over the area. During our investigations we were able to catch
numerous female, male and juvenile specimens and to document their geographic locations,
specifics of the microhabitat and the head pholidosis. We found, that some males captured in
the region of our research show very atypical color pattern of the head and the anterior part of
the body. In usual case, the scales of the male A. colchica are brown to grey, or even reddish.
During the mating season, the males display contrast blue spots on the back and on the sides.
These spots have irregular form and are relatively small. In some specimens, captured at
“Shumensko Plato”, the dominant color of the head scales and the scales of the thoracic
region is deep blue. We propose that the intense coloration of the body may reflect significant
increase in the testosterone level of some males. It is possible that the high density of the
population may result in bigger concurrence for mating by the local males. Further
investigation will reveal whether there is a link between the intensity of the coloration and the
territorial and mating behavior in A. colchica.
Keywords: mating behavior, lizard, pholidosis, habitat range, territory, population
ecology
Acknowledgements: The study has been financially supported by project RD-0866/02.02.2016, funded by the Shumen University "Episkop Konstantin Preslavsky".
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A study of the mites (Acari: Parasitiformes) in nests of
great tit (Parus major)
Rositsa Davidova1,*, Viktor Vasilev1, Nailin Ali1, Ailjan Dzhevat1, Jaklin Bakalova1
1

Faculty of Natural Sciences, University of Shumen, 115 Universitetska str., Bulgaria
*Е-mail: davidova_sh@yahoo.com
Back to the Contents

Abstract
The studies of Parasitiformes show that mesostigmatic mites living in birds' nests vary
both in terms of their species affiliation and the structure of their communities. The aim of the
present paper is to establish the specific structure of communities of mesostigmatic mites in
nests of the great tit (Parus major). For analysis of community structure of mites were used
the indices: prevalence, relative density, mean intensity and dominance. With the highest
frequency and dominance were found the species Androlaelaps casalis, Dermanyssus gallinae
and Ornythonyssus sylviarum. The mite communities are characterized by a large number of
recedent species.
Keywords: nests of birds, community structure, Mesostigmata
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Structure of mites´ communities (Acari: Acariformes and Parasitiformes)
in nests of Ficedula semitorquata
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Abstract
The nests of birds are very specific microhabitat, which are quite often inhabited by
various groups of arthropods and mites are one of them. In nature micropopulations
ectoparasites of bird´s nests are in close relationships (especially trophic) with other
inhabitants nests. In that the individual nest-dwelling species have a significant impact on
both the number of ectoparasites themselves, and the operation of nest microbiocenoses in
general. There are often marked differences in the diversity and abundance of nest-dwelling
ectoparasite species on different bird host species. We therefore conducted a survey of nests
belonging to semi-collared flycatcher (Ficedula semitorquata). The mite communities are
characterized by a relatively large taxonomic diversity and large number of recedent and
subrecedent species.
Keywords: Acariformes, Parasitiformes, nest of bird, community structure
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Abstract
Ending poverty and addressing climate changing are two different issues of our time.
Both are essential to achieving sustainable global development. But they cannot be considered
in isolation. New scientific analysis examines the likely impact of 2°C and 4°C warming on
agricultural production, water resources and coastal vulnerability for affected population. It
finds many significant climate and development impacts are already being felt in some
regions, and in some cases multiple treats of increasing extreme heat waves, sea-level rise,
more serve storms, droughts and floods are expected to have further serve negative
implications for the poorest. Extreme climate events could push households below poverty
tarp threshold. High temperature extremes appear likely to affect yields of rice, wheat, maize
and other important crops, adversely affected food security. Promoting economic growth and
the eradication of poverty and inequality will thus be increasingly challenging task under
future climate change.
Air pollution is major determinant of health worldwide. The public health effects are
from increased mortality in adults. PM and O3 also cause a wide range of other, e.g. nitrogen
dioxide (NO2) and sulphur dioxide (SO2). This adverse health effects have economic
consequences.
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Content of copper, zinc and manganese in Valeriana officinalis, Hypericum
perforatum and Achillea millefolium collected from clean and polluted areas
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Abstract
Accumulation of industrial pollutants in soil, air and water cause serious harmful
effects on living organisms. Among these toxic substances are heavy metals which are
ubiquitous in nature. It is found that many of the widespread herbs accumulate heavy metals.
Because of this they are used as bioindicators of thee еnvironmental pollution.
Our aim is to present the available scientific data about the content of the heavy metals
copper, zinc and manganese in the medicinal plants Valeriana officinalis, Hypericum
perforatum and Achillea millefolium collected from ecologically clean and polluted areas.
The content of copper, zinc and manganese in Valeriana officinalis collected from
polluted areas are4.5-, 6.62- and 7.5-fold higher than that in plants from ecologically clean
areas. Increased levels has bеen established for Hypericum perforatum – 1.5-, 7- and 2.16fold, respectively. Levels of copper and zinc in Achillea millefolium are 7- and 2.3-fold
higher, respectively.
In the European Union and Bulgaria there is no regulation of the heavy metal
concentrations in herbs. Accumulation of copper, zinc and manganese in human body is
associated with some adverse health effects. Therefore the maximum levels for heavy metal
concentrations in herbs is necessary to be set.
Keywords: copper, zinc, manganese, heavy metals, accumulation, herbs
Acknowledgements: The study has been financially supported by project RD-0866/02.02.2016, funded by the Shumen University "Episkop Konstantin Preslavsky".
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Anticancer potential of different species of Salvia L.
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Abstract
Nowadays more attention has been focused on the anticancer effects of natural
products. Salvia L. species have been used as medicinal plants for thousands of years.
Ethnopharmacological studies indicate that some of them could treat cancer. Whole extracts
and essential oils are used in traditional medicine. Current researches are focused on Salvia
bioactive compounds and mechanism of their action on cancer cells.
The aim of present study is to summarize scientific findings on anticancer activity of
Salvia species.
Antiproliferative effect. Studies on different Salvia species revealed strong
antiproliferative activity of whole extracts prepared from aerial parts, leaves or roots. A great
variability of essential oils composition of Salvia species has been documented. The
percentages of main oil compounds varied depending on geografic and environmental
conditions. Nevertheless, essential oils studied inhibited cell growth of different cancer cell
lines in vitro. Synergistic growth inhibitory effect has been established. Salvia metabolites
inhibit the proliferation of cancer cells possibly via an apoptosis-dependent pathway.
Anti-angiogenic properties. Another important pathological component of cancer
required for both cancer progression and metastasis is angiogenesis. Several studies proved
anti-angiogenic properties of extracts prepared from roots and aerial parts of Salvia species.
Safety concern. The important advantage of chemotherapy using plant compounds is
their safety. Salvia exerted anticancer effects at low doses. Numerous studies reported
sellective influence only on cancer cell. Moreover, in vivo studies showed beneficial effects
through increasing the life span of tumor-bearing animals, protecting hemopoietic system and
antioxidanting properties.
Findings on antiproliferative and antiangiogenic properties confirmed the therapeutic
anticancer efficacy of different Salvia species: Salvia officinalis, Salvia libanotica, Salvia
verticillata, Salvia miltiorrhiza, Salvia sahendica, Salvia leucantha, Salvia reuterana, Salvia
triloba, Salvia cryptantha.
Keywords: Salvia L., antiproliferative effect, anti-angiogenic properties
Acknowledgements: The study has been financially supported by project RD-0866/02.02.2016, funded by the Shumen University "Episkop Konstantin Preslavsky".
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Abstract
In Ayurveda the medicinal values of plants are well documented and revealed in the
literature since ancient times. The expeditions for such medicinal plants are increasing day by
day on account of man’s quest for finding out newer compounds to health benefit. The
potential source of vascular plants is still not completely explored for the community utility.
The screening of such plants for phytochemical compounds in order to evaluate
pharmacological effect has become a random tool, very few vascular plants group with
respect to antibacterial activity were studied. In search for alternative ways of infectious
disease control; aqueous decoction from oregano were used in the present study to check their
antifungal and antibacterial properties against pathogenic bacterias yeast and Fungi
Imperfecta using standard disc diffusion method In vitro.
Antimicrobial assay was performed by the well diffusion method using soft 0.8% agar.
Agar medium was added to sterile Petri dishes seeded with 100 µl of each test bacterial
strains. Wells of equal distance were dug on the seeded plates. Each well was filled up with
100 μl of the solutions tested. After adjusting the pH at 6.5 by NaOH, the activity of the plant
extracts was checked. The plates were incubated at 37°C for 48 hours. The antibacterial
activity was assayed by measuring the diameter of the inhibition zone formed around the well.
Minimum bacteriocidal/fungicidal concentration (MBCMFC):The MBC/MFC were carried
out to check whether the test microbes were killed or only their growth was inhibited.
Nutrient Agar agar was prepared and sterilized at 121oC for 15 minuts, the medium was
poured into sterile petridishes and were allowed to cool and solidify. The contents of the MIC
in the serial dilution were then subcultured onto the prepared medium, incubation was made at
37oC for 24 h, after which each plate was observed for colony growth. The lowest
concentration of the extracts without a colony growth was recorded as the MBC; Minimum
inhibitory concentrations(MICs): The estimation of MIC of the crude extracts was carried out
using the broth dilution method and MICs were read in mg/ml after over night incubation at
37oC. All experiments were made in replicate.
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Based on the results obtained we can conclude that the examined solutions of oregano
has bactericidal activity towards both towards both pathogenic yeast and Fungi Imperfecta,
but in different concentrations.
The results obtained show the existence of antifungal activity of solutions of oregano
towards various pathogenic eukaryotic microorganisms.
The study demonstrated that oregano represents an economic source of natural
mixtures of antibacterial compounds that can be as effective as modern medicine to combat
pathogenic microorganisms and safe alternative to treat infectious diseases. The solutions of
oregano at 50 mg/ml, 25 mg/ml, 12.5 mg/ml, 6.25 mg/ml and 3.125 mg/ml concentrations
showed significantanti bacterial activity on selected pathogens inclinical isolates.
Keywords: antifungal activity, Oregano (Origanum vulgare), pathogenic yeast, Fungi
Imperfecta, pathogenic bacteria.
Acknowledgement: Support from the Research Fund of the Konstantin Preslavsky
University of Shumen (Project No. RD-08-66/02. 02. 2016, Department of Biology).
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Abstract
Despite increasing interest in phytotherapy, little is known about patterns of herb
utilization in modern society. Ethnobotanical studies are useful tool to evaluate the dynamics
of traditional knowledge. To our knowledge there is no study focused on collection of
information about herbal utilization from a wide range of people in Bulgaria. To establish the
statement of a representative random sample of Bulgarian people about herbal utilization in
order to find out: 1) the attitudes toward benefits of medicinal plants; 2) the most popular
herbal application; 3) the manner in which herbs are being obtained; 4) how specific
demographic features of the participants related to their attitude.
This survey was carried out in different regions in Bulgaria, between May 2013 and
July 2013 using the face-to-face interview technique. A descriptive statistic procedure and
chi-square test were employed for data analysis. Simple linear coefficient test is calculated to
determine the correlation between herbal knowledge and demographic features of the
informants.
The results revealed that 93.89% of the respondents believed that herbs are beneficial
for their health; age exerted impact on this statement. A larger proportion of the respondents
uses herbs frequently and if necessary. About 60% of the informants use medicinal plants for
disease treatment and prophylaxis. Only 11.37% of respondents reported to gather herbs from
natural habitats; impact of age and place of residence was established. Self-gathering is
preferred by the respondents belonging to groups with low socio-economic status. More than
a half of the respondents (61.92%) prefer to buy herbs from the pharmacy.
The survey shows the persistence of traditional knowledge in contemporary Bulgarian
population. The impact of modern society on herbal application is obvious. Demographic
features exerted negligible influence on the attitudes toward herbal utilization.
Keywords: Ethnobotanical survey, traditional knowledge, herbal utilization
21

Fourth student scientific conference “Еcology and environment” April 22-23, 2016
Acknowledgements: The study has been financially supported by project RD-0866/02.02.2016, funded by the Shumen University "Episkop Konstantin Preslavsky".
Note: The study is published in: Dragoeva, A., V. Koleva, Zh. Nanova, T. Koynova,
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Abstract
Ethnopharmacological relevance: Herbs play an important role for Bulgarian people
since centuries. Nowadays an increasing number of people are using over-the-counter natural
health products. It is widely accepted that herbs are harmless and herbal remedies are often
used without safety precaution. There is strong evidence that herbal chemical constituents
could exert toxic effects, similarly to conventional drugs. Moreover, adverse reactions due to
incorrect herbal utilization are often reported.
Aim of the study: The aim of this survey was to establish the knowledge of a
representative random sample of Bulgarian people about herbal safety in order to find out: 1)
the attitudes towards side effects of medicinal plants; 2) the knowledge on safety of the doses
recommended in folk medicine; 3) the statement whether the herbs can replace conventional
drugs; 4) the opinion about the necessity of control of herbal preparations; 5) the source of
information of herbal utilization; 6) how specific demographic features of the participants
related to their attitude towards safe herbal utilization.
Materials and Methods: The present study is focused on safety of herbal utilization as
a second part of a larger survey (Dragoeva et al., 2015). In order to determine the correlation
between items questioned and demographic variables standardized Pearson correlation
coefficient was calculated.
Results: The larger proportion of the respondents are not informed about the possible
side effects of the herbs: 18.11% have given answer ”I don't know” and 39.16% declare that
herbs cannot cause side effects. About 86% of the informants declared that they trust in
traditional knowledge of herbal application or that they have no information.
A greatest proportion of the informants (about 67%) were of the opinion that herbs can
replace conventional drugs. The positive answer was given mainly by young respondents –
pupils and students.
Informants belonging to age groups 41-50 and 51-60 years declared necessity of equal
regulation of herbal products and conventional drugs. Some impact of the employment status
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on the answers was also established. This correlation is due partly to negative answer given
by pupils. Another group of informants giving negative answer or answer “I can`t decide” was
unemployed.
A large proportion obtains information from friends (41.11%) and 36.91% of
respondents acquire information from specialized books. Interestingly, only 21.98% have
used mass media as a source of information.
Conclusions: This survey presents for the first time information regarding people
knowledge about the safety of herbs in Bulgaria. The results reveal a necessary to ensure clear
and comprehensible information about herbal safety for Bulgarian population. The public
health role of mass media should be improved. The information should be especially adapted
to pupils and unemployed.
Keywords: questionnaire survey, ethnopharmacology, human health, toxicology,
safety
Acknowledgements: The study has been financially supported by project RD-0866/02.02.2016, funded by the Shumen University "Episkop Konstantin Preslavsky".
Note: The study is published in: Koleva, V., А. Dragoeva, Zh. Nanova, T. Koynova
(2016) A study on current status of herbal utilization in Bulgaria: Part 2 – Safety concerns.
Journal of Ethnopharmacology, 183(13):123-127.
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Abstract
The current study is a part of a didactic experiment the purpose of which is to establish
the opportunities of implementation and effectiveness of some interactive methods of the
education in “Biology and Health education” in VII grade with the purpose of health
education of students. It has been made scientific-methodological analysis of the educational
content and its opportunities, for applying the interactive methods to achieve the objective of
the study, were revealed. It has been constructed interactive methods, adequate to the
purposes of education of chosen methodological units from section “Role of the organisms in
the Nature and their significance for the Human” and some options have been proposed for
their application in different stages of the microstructure of the lessons. It is forthcoming to be
experimented in terms of actual educational activity. The results of a survey, conducted with
students exploring their views on issues of health education and the used for the purpose
methods of education, has been shown. The analysis of the results shows that the students
attach great importance to the subject “Biology and Health education” for their health
education, they are interested about issues of health scope and they also demonstrate
willingness to participate in education through interactive methods.
Keywords: interactive methods of education, health education, Biology and Health
education VII grade, students
Acknowledgements: The study has been financially supported by project RD-0866/02.02.2016, funded by the Shumen University "Episkop Konstantin Preslavsky".
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Abstract
According to the global trends the task for Bulgarian education system and Natural
science teaching is to achieve a new, modern, quality of education.
This suggests formation not only of system of student`s knowledge, skills and habits,
but also independent activity experience and personal responsibility, i.e. personal educational
competencies.
They are defined in the European Qualifications Framework and are included in the
new Law on pre-school and school education.
The aim of this paper is to present developed and applied in Chemistry and
Environmental protection teaching in 8th grade pedagogical technologies which contributed
to pupils` health and environmental competencies formation.
Keywords: education, health competencies, environmental competencies
В бързо променящите се реалности на съвременния свят възниква нова
концепция за образованието, която дефинира нови образователни цели и политики. В
работните документи на Европейската комисия за гарантиране качеството на
образованието през ХХІ век се посочва, че глобализацията изправя Европейския съюз
пред нови предизвикателства.

Всеки негов гражданин се нуждае от широк кръг

компетентности, за да се приспособява към бързо променящия се сложен свят. [Spenser
& Spenser, 1993]
В съответствие със световните тенденции

пред българската образователна

система и пред обучението по природни науки, като част от нея, стои задачата за
постигане на ново, съвременно,

качество на образованието. Това предполага

формиране у обучаемите не само на система от знания, умения и навици, а също и опит
за самостоятелна дейност и лична отговорност, т.е. определени образователни
компетентности. Те са дефинирани в Европейската класификационна рамка и са
включени в новоприетия Закон за предучилищното и училищно образование.
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Предмет

на настоящата разработката е компетентността, свързана с

„формиране на умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на
живот и спорт”, за която в изложението ще използваме термините

здравна и

екологична компетентност.
Формирането на здравни и екологични компетентности има характер на
непрекъснат и целенасочен процес и намира своето естествено място в обучението.
Проблемът за опазването здравето на човека и на природата е тясно свързан с
развитието на химическата наука и практика и следователно с обучението по химия и
опазване на околната среда.
Целта на настоящия доклад е да представи част от възможностите за
формиране на здравни и екологични компетентности в процеса на обучение по химия и
опазване на околната среда в 8 клас, чрез използване на подходяща допълнителна
информация и разнообразни дидактически технологии.
Здравната и екологична компетентности, формирани в обучението по химия и
опазване на околната среда, включват способността на ученика да се ориентира в
окръжаващия го свят, да оценява ценността на природата, на собственото и на околните
здраве, както и умения за вземане на решения, за оценка и управление на риска.
Екологичната компетентност предполага да се разберат и да се видят връзките
между развитието и взаимодействието на всички екологични системи, да се
прогнозират възможните противоречия и проблеми възникващи в системата "човек природа" и да се планират и прилагат ефективни мерки за тяхното решаване . Тя е
интегративно съчетание от умения, нагласи и опит за творческата дейност. В този
смисъл

екологичната

компетентност

има

универсален,

мултидисциплинарен,

интегриран и социално-културен характер а формирането й у учениците е една от
основните задачи на обучението по химия и опазване на околната среда. [Гагарин,
2011]
Здравната компетентност включва

наличие на система от здравни знания;

умения, навици и привички; отношения, убеждения, нагласи и ценностни ориентации
по въпросите на здравето и здравословния начин на живот, висока здравна култура и
поведение на личността, умения за вземане на решения, поемане на отговорност и
управление на риска по отношение на здравето. У учениците трябва да се формира
съзнание за тяхната лична и обществена отговорност към здравето, да се развива у тях
потребност от здравословен начин на живот и се утвърждава съответно здравно
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поведение. В своята съвкупност те съставляват компетентността на индивида да води
здравословен стил на живот, т. е. неговата здравна компетентност. [Панайотова, 2007]
Ученикът, притежаващ здравна и екологична компетентност трябва да
притежава:
• знания за:физическите и химически параметри на околната среда и техните
норми за безопасен

живот на човека; видовете замърсители на околната среда

(химически, физически и биологически) и тяхното влияние върху човека; физическите
и биологични характеристики и възможности на човешкия организъм и методите за
тяхното определяне; методите за оценка състоянието на околната среда; пътищата и
методите за опазване на околната среда.
• умения да: оценява екологичната ситуация; определя физическите и
биологични характеристики и възможности на своя организъм; използва ефективно
ограничените природни ресурси;
• ценностни ориентации: грижа за собственото здраве и

здравето на

околните;грижливо отношение към природата. [Васильева И.]
Като интегрални качества на личността здравните и екологични компетентности
се развиват и обогатяват в целия курс на обучение. Техните проявления в конкретните
методически единици са компетенциите, които включват знания, умения, отношения и
ценностни ориентации.
Учебното съдържание по химия и опазване на околната среда в 8 клас включва
изучаване на 2А, 3А и 6А групи на Периодичната система и разделите Водни
разтвори на киселини, основи, соли, Органични вещества и Органични вещества в
живата природа. Темите от тези раздели предлагат много добри възможности за
реализиране на поставените цели, предвид характера на знанията, уменията и
отношенията, които се формират при изучаването им.
Педагогическият експеримент се реализира с учениците от 8. клас на СОУ „Йоан
Екзарх Български”, които се обучават по учебника на издателство Просвета. [Боянова
и колектив, 2009] Той премина през няколко етапа.
Първият етап има за цел да се установи информираността на учениците за
състоянието и проблемите на околната среда и човешкото здраве и желанието им за
придобиване на повече знания по посочените проблеми.
От 67 анкетирани ученици на въпросите „Интересуват ли Ви проблемите на
околната среда и здравето на човека?” 30 %, т.е. една трета от анкетираните ученици,
отговарят с”не”, „ако ме засяга пряко” или въобще не дават отговор на въпроса. На
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въпроса „От къде получавате информация за екологичните проблеми?” по-голямата
част от учениците са посочили Интернет и новини. Само 22 от анкетираните, или 33 %,
са посочили и от училище. Причините могат да се търсят както в прекаленото
теоретизиране на учебния материал, така и в намалелия брой часове по предмета. В 8ми клас Химия и опазване на околната среда се изучава с 1,5 часа седмично, а се
въвеждат важни и основополагащи химични понятия (химични елементи с метални и
неметални свойства – ІІ А, ІІІ А и VІ А групи на периодичната система; основни и
киселинни оксиди; основни хидроксиди; кислородсъдържащи киселини; въвежда се
изучаването на алуминий, като химичен елемент двойствени свойства и неговите
съединения, които имат амфотерен характер). В този клас се полагат основите на
теориите за електролитната дисоциация и на окислително-редукционните процеси,
както и изучаването на органичните вещества в живата природа.
Тревога будят и отговорите на въпроса „Вярно ли е твърдението, че в
алуминиевите съдове не трябва да се съхранява храна?”. 21 % (14 ученици) от тях
считат, че това твърдение не е вярно, а 25 % (17 анкетирани) не могат да отговарят на
въпроса.

Обнадеждаващи са обаче, отговорите на следващия въпрос в анкетата:

„Искате ли да знаете какви са вредите и ползите от химичните вещества върху околната
среда и човешкия организъм?”. Тук 81 % (54 ученици) от анкетираните са дали отговор
„да”, което показва че те биха желали да получат допълнителни здравни и екологични
знания.
Вторият етап на работата обхвана анализ на учебното съдържание, с цел
определяне на темите и съответните здравни и екологични знания, които могат да се
включат в тях и избора на подходящи форми, методи и средства.
Третият етап се реализира в рамките на текущата и преддипломна педагогическа
практика, когато в реална учебна среда се апробираха разработените уроци с включена
в тях допълнителна информация или подходящи дидактически технологии.
Резултатите от втория и третия етап на изследването са представени в Таблица
1. Поради ограничения обем на публикацията в нея са включени част от учебните
теми, в които е работено целенасочено за формиране на здравни и екологични
компетентности.
Таблица 1. Възможности за формиране на екологични и здравни
компетентности в обучението по Химия и опазване на околната среда в 8-ми клас
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Методична
единица
Разпростране-

В

хода

на

урока

ние, употреба и разпространението
физиологично
действие

Здравни и екологични
компетенции

Реализация

и

след

изучаване

употребата

на

елементите от II А група на учениците се
на предоставят информационни картички за

елементите от II физиологичното действие на Ca и Mg.
А група

Пример: Калцият в големи количества се
съдържа в много хранителни продукти и
ежедневно

постъпва в организма с

храната. Значително количество калций

 знания

за

процесите, протичащи в
човешкия организъм;

присъства в млечните продукти(сметана,

 умения за оценка

сирене, извара). В по-малки количества се

на риска за здравето на

съдържа в някои зелени храни (магданоз,

човека;

спанак), а също така в бобовите храни,



обикновено се осигурява от храната. В

знания и умения
за
спазване
на
здравословен начин на
живот;
 компетенции за

организма

решаване на задачи от

орехите и рибата.), Ежедневната нужда
от

калций в организма (800-1500 мг)
калцият

е

разпределен

неравномерно - около 99% от неговото

реалния живот;

количество се пада на костната тъкан и

 способност
работа в екип

само 1% се съдържа в други тъкани (1 g в

за

кръвната плазма, 6,8 г в меките тъкани).
Калцият обезпечава опорната функция на
костите, трайността на ноктите и
зъбите. Скелетът на зрял мъж съдържа
около 1kg Ca. Йоните на калция, влизащи в
състава на кръвната плазма и тъканните
течности, поддържат хомеостазата и
участват в регулацията на сърдечния
ритъм и съсирването на кръвта.
Класът се разделя на две групи и всяка
група получава задача:
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1. Да съставят схема за пътя, по който
йоните на калция и магнезия проникват в
организма.
2. Да отговорят на въпроса: До какво
води дефицитът на калций и магнезий в
организма?
За самостоятелна работа се поставя
задача

да

потърсят

информация

и

следващия час да отговорят на въпроса:
До какво води излишъкът на калций и
магнезий в организма?
Оксиди
сярата

на

При изучаване на темата „Оксиди на
сярата” паралелно с изучаване на
физичните и химични свойства на серните
и тяхното практическо приложение,
учебното съдържание се обогатява чрез
допълнително
внесено
екологично
съдържание, свързано с източниците на
замърсяване на околната среда със серни
оксиди и негативното им въздействие
върху околната среда и човешкото здраве.
В края на часа учениците се получават
задача да осъществят SWOT – анализ по
дадена таблица:

 умения за
откриване на
екологични
проблеми , за
анализ на причините за
възникването им и
възможните
последствия;
 умения за оценка
на риска за природната
среда и здравето на

човека;
Приложение Екологични Възможни
 умения за решаване
на серните и здравни решения на
оксиди
проблеми
проблемите на проблеми.

се

реализира

като

 знания за процесите

Кръговрат на

Темата

сярата в

интердисциплинарен, урок – телевизионно

и явленията протичащи

природата

предаване.

в природата и

За целта една седмица предварително

влиянието на

учениците се разделят на три групи:

замърсителите върху

1група: изпълнява ролята на еколози от

тези процеси;
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РИОСВ.;

 знания за кръговрата

2група: изпълнява ролята на химици”.

на

3група:

изпълнява

ролята

на

природозащитници.
Определят

се

сярата

опасностите,
крият

двама

водещи

на

предаването.

и
които
серните

съединения.


умения

за

На интерактивна дъска в началото на часа анализиране на намесата
се представя схема за образуване на на човека в кръговрата
киселинните дъждове. При обсъждането й на сярата и причините за
се провежда писмена мозъчна атака с екологичните проблеми.
въпросите:
вредните

Защо

съдържанието

вещества

във

въздуха

на



социални

и

в комуникативни умения

градовете е много голямо? Какви щети



активна гражданска

причиняват киселинните дъждове? Кои са позиция към
обектите на поражение на киселинните екологичните проблеми;
дъждове?



умения за работа в

Защо киселинните дъждове се определят група
като един от глобалните екологични
проблеми?
Учениците работят по групи. В рамките
на 2-3 минути в групата се обсъждат
отговорите и говорителя на групата дава
обобщен отговор. Като резултат възниква
дискусия, поради различното мнение на
отделните

групи.

Учителят

обобщава

резултатите, след което урокът протича,
като ролева игра - телевизионно предаване.
При провеждането му учениците от трите
групи представят по избран от тях начин
своето виждане по проблема, от гледна
точка на ролята, която изпълняват
Свойства и
употреба на

В

учебното

съдържание

липсва

 знания

за

информация за влиянието на алуминия биогенното влияние на
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алуминий

върху здравето на човека, поради което на алуминий;
 потребност

учениците се предоставя информационна

от

картичка, която включва: биологична роля, здравословен начин на
източници на постъпване в организма, живот;
реакция на организма при излишък на
алуминий.

 знания и умения за
спазване

на

Реализира се мозъчна атака с въпроса: здравословен начин на
Защо в алуминиеви съдове не могат да се живот.
съхраняват кисели храни?

.

След обобщаване на отговорите на
учениците се поставя задача да подготвят
под формата на презентации Правила за
ползване на алуминиеви съдове.
 отговорно

Нефт и

Преди изучаването на урочната тема на

природен газ.

учениците се поставя задача да напишат

отношение

Горива

есе на тема: „Възможно ли е

екологичните проблеми,

съществуването на човечеството в XXI-ви

предизвикани

век без основните природни горива?”. В

неразумната разработка

хода на урока, след преподаване на

на нефтени и газови

задължителното учебно съдържание

находища, преработката,

учителят поставя същия въпрос. Дава се

транспортирането

думата на част от учениците да прочетат

използването

своите есета, след което като мозъчна атака

нефтопродуктите;

им се поставя въпросът: Какъв е изходът?

към
от

и
на

 умения

за

Записват се всички възможни отговори и планиране и прилагане
колективно се оформя единно становище.

на ефективни мерки за

На дъската се проектира схема, която решаване на екологични
учениците

трябва

изпълнявайки
Замърсяването

да

следната
на

необходимостта от

околната
енергия

попълнят, проблеми;
задача:
среда



знания

за

и възможностите

за

води до използване

на

разработване на нови видове горива и дори алтернативни източници
на нови енергийни източници. В схемата на

енергия

от
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попълнете алтернативните горива, които икономическа
все повече заместват класическите.

екологична

и
гледна

точка.
 доброволно

Кислород-

В хода на урока се използва

съдържащи

информационна картичка за вредата,

спазване на здравните

органични

която нанася метиловият алкохол върху

норми

съединения

здравето на човека. На учениците се

вкл.и отказ от вредни

поставя задача да изготвят Здравно

навици;

досие на етиловия алкохол по

и

изисквания

 здравни навици и

предварително зададен план, който

здравно поведение

включва: получаване, свойства и
опасности за здравето на човека.
Пластмаси

Урокът

се

реализира

чрез

проектно-



умения

за

базирано обучение. За целта две седмици самостоятелно
предварително

с

класа

се

обсъжда проектиране, планиране,

организацията, при която ще протече провеждане на дейности
урокът. Учениците се разделят на шест насочени

към

групи, всяка от които получава задача да преодоляване

на

потърси и подготви по избран от нея начин екологичните

и

информация по поставената тематика.

здравословни проблеми;

1 група: „Състав на пластмасите”.
2 група: „Видове пластмаси”.

 умения за оценка

3 група: „Получаване на пластмасите”

на вещества и

4 група: „Приложение на пластмасите”

процеси, свързани със

5 група:„Екологични и здравни проблеми”

здравето, потреблението

6 група: „ Възможности за рециклиране”

и околната среда;

Една седмица преди урока материалите се

 умения за

обсъждат с учителя, за уточняване на обема сътрудничество,
комуникация и работа в
и съдържанието им.
В хода на урока всяка група
представя по избран от нея начин
информацията по поставената задача,
след което се провежда дискусия по

екип;
 критическо
мислене;
 отговорност пред
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въпроса “за” и “против” пластмасите в
нашия живот, като по този начин се

обществото;
 умение за

разкриват областите на приложение на

отстояване на

пластмасите, екологичните проблеми

собствените позиции и

свързани с тяхното използване и

ценностни отношения.

възможностите на химията за справяне с
тази ситуация.
Въглехидрати

 потребност от

При запознаване със свойствата на
въглехидратите от учениците с мозъчна

здравословен начин на

атака се актуализират знанията за

живот;

биологичните им функции, изучени по

 умение да оценяват

биология и здравно образование.

рисковете, свързани с

Едновременно с това се провежда

качеството на храната;

демонстрационен експеримент, с който се

 изградено съзнание

доказва наличието на въглехидрати в

за личната и обществена

плодове, зеленчуци и хранителни продукти

отговорност към

– сокове, мляко, тестени изделия.

здравето;

Предварително на ученик е поставена

 знания за вредните

задача да подготви съобщение на тема:

за здравето хранителни

„Защо захарта е наричана бяла смърт?”,

вещества;

което той представя в края на часа.

 отношение към
качеството на най-често
използваните от самите
ученици хранителни
продукти.

Мазнини

По време на урока на учениците се раздава

 умения за оценка на

допълнителен материал за мазнините във

вещества, свързани със

вид

здравето;

на

информационна

картичка,

съдържаща интересни факти и примери,
които

не

са

включени

в

учебното

съдържание.

 компетенции за
решаване на задачи от
реалния живот;

Дадената информация позволява да се
проведе дискусия по въпросите: Кои са
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биологичните функции на мазнините? Кои
са „лоши” и кои „добри” мазнини?
Част от представените възможности са реализирани в процеса на обучение, а
останалите ще се реализират до края на учебната година, когато ще бъде проведена
заключителна анкета за установяване степента на формираната екологична и здравна
компетентност.
Благодарност: Тази статия се публикува в резултат на финансиране по проект
от Фонд „Научни изследвания“ на Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“ за 2016 г.
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Abstract
Extracurricular activities are an important component of the learning process.
Participation in their forms can deepen and broaden the knowledge and practical skills of
students, can create and maintain interest in the subject, as well as assist in the development
of tolerance, organization, creativity, confidence in one’s own abilities, skills for teamwork.
The aim of this work is to propose scenarios developed by us for the thematic evening
of chemistry and chemistry club training session, with which to stimulate students' interest in
the subject.
Keywords: extracurricular activities, evening of chemistry, chemistry club, interest
Една от приоритетните задачи на съвременното училище е създаване на условия
за личностно развитие на всеки ученик. Добри възможности за реализиране на тази
задача и едновременно за пълноценно осмисляне на свободното време на учениците
предлагат дейностите в извънкласните и извънучилищните организационни форми.
Целта на тези организационни форми е да обхванат цялостното развитие на учениците,
да дадат простор на техните интереси, изяви и творчество, да уплътнят свободното им
време.
Според Б. Цветков „извънкласните занимания са целенасочени занимания на
учениците в извънучебно време, но организирани със средствата и ресурсите на
училището, а извънучилищните дейности също са целенасочени занимания на
учениците в извънучебно време, но организирани от различни образователни
институции или неправителствени организации, без да се използват ресурсите на
училището, в което се обучават младежите.” [Цветков Б. 2013]
Обект на настоящата работа са извънкласните организационни форми.
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Целта на работата е да предложи разработени от нас сценарии за реализиране на
извънкласни дейности в обучението по ХООС, с помощта на които да се стимулира
интереса на учениците към предмета.
Извънкласните дейности по химия и опазване на околната среда „обхващат
всички занятия с учениците, които се провеждат извън учебния план и учебна
програма.”[Ангелова В. и колектив, 1994] Те са важен компонент на процеса на
обучение. В рамките на урока е невъзможно да се удовлетворят всички интереси и да
се отговори на всички въпроси на учениците. Участието в извънкласните форми може
да задълбочи и разшири знанията и практическите умения на участниците, да създаде и
поддържа интерес към предмета, да съдейства за развитие на толерантност,
организираност, креативност, увереност в собствените възможности, умения за работа
в екип. Следователно използването на извънкласни форми на обучение е основа за
развитието на ключовите компетентности на обучаваните.
Включването във формите на извънкласна дейност съдейства за повишаване
ефективността на образователния процес. Правилно организираната извънкласна
работа създава условия училището отново да се превърне в „желана територия” за
учениците.
Извънкласната работа по химия и опазване на околната среда в нашите училища
се провежда в различни организационни форми, по-важни от които са: кръжоци,
клубове, вечери (дни, седмици) на химията, олимпиади, конкурси, изложби, екскурзии.
Едни от най-важните и незабравими за учениците извънкласни форми са
вечерите на химията. Те позволяват да се решат следните учебно-възпитателни задачи:
-

обогатяват химическите знания на учениците;

-

събуждат и предизвикват интерес към химията;

-

открояват и развиват творческите способности на учениците;

-

създават възможности учениците да се запознаят с живота и дейността на

известни химици, а също с достиженията на науката химия.
Проведена устна анкета с ученици от 7. клас в базовите училища показа, че
единствената извънкласна форма, в която са се включили част от тях е олимпиадата по
химия и опазване на околната среда. В същото време анкетираните заявяват, че с
желание ще участват в организирани вечери, състезания, конкурси или изложби.
Това ни насочи към разработване на сценарий на вечер на химията и
реализирането

му по време на преддипломната практика. Посветихме вечерта на
38

Fourth student scientific conference “Еcology and environment” April 22-23, 2016
Менделеев и периодичната система. Предлагаме сценарий на вечерта, която ще се
реализира през месец май в базовите училища по химия и опазване на околната среда.
Вечер на химията (сценарий)
Залата е подходящо украсена с портрет на Менделеев и периодична система.
Вечерта протича като състезание между два отбора. Участие в отборите вземат
ученици от два седми класа. Предварително всеки отбор е избрал име, свързано с
химичен елемент от периодичната система и си е изработил емблема. Журито се състои
от учителя и ученици от по-горните класове или студенти, преподаващи в съответното
училище.
Между отделните етапи на състезанието се демонстрират интересни химични
експерименти, презентира се информация за значението на някои химични елементи и
се провежда викторина с гостите на вечерта.
Водещ: Здравейте и добре дошли на вечерта на химията посветена на Дмитрий
Менделеев и периодичната система. Знаете ли коя е причината да изберем тази тема?
Причината е, че тази година бяха открити четири нови елемента, които допълват
периодичната система.
Това е първото обновяване на Менделеевата таблица от 2011 година насам,
когато са добавени елементите с номера 114 и 116. Сега попълненията са с елементи
113, 115, 117 и 118-и, с което седмият период на периодичната система е вече
запълнен. Три от четирите нови елемента - 115, 117 и 118-и – са били открити в
резултат на съвместната дейност на учените от Обединения институт за ядрени
изследвания в гр. Дубна (Русия) и Ливърморската национална лаборатория Лоурънс
(Калифорния, САЩ). Откриватели на 113-ия елемент са японските учени от
Института за физико-химични изследвания RIKEN.Наименованията на елементите
ще бъдат обсъждани през следващите 5 месеца, а оконачтелно решение ще бъде
взето след заседание на организацията IUPAC. Преди да се утвърдят официалните
имена, за елементите се използват латинските числителни: унунтриум (113),
унунпентиум (115), унунсептимум (117) и унуноктиум (118).
Тези открития още веднъж потвърждават мисълта на Менделеев, която вие ще
прочетете, като попълните пъзела на интерактивната дъска.
Ученици от публиката решават пъзела, в резултат на което се изписва мисълта
на Менделеев:

„Бъдещето не заплашва периодичния закон, а му обещава само

надстройка и развитие”.
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Водещ: С провеждането на тази вечер ние проявяваме нашето уважение към
откривателя на периодичния закон и създателя на периодичната система Дмитрий
Иванович Менделеев - руски учен-енциклопедист – химик, физик, икономист,
технолог, геолог, метеоролог и педагог.
В рамките на вечерта ще се проведе химически двубой между отборите на
седмите класове. Нека капитаните представят отборите.
Водещия представя журито на двубоя.
Първи кръг: Водещият задава въпроси от живота и дейността на Менделеев и от
историята на откриване на периодичния закон. Отборът, който първи отговори вярно
получава точка. При грешен отговор думата се дава на втория отбор.
Примерни въпроси: Кога и къде е роден Д. Менделеев? От какво семейството
произхожда Менделеев? В какви научни области работи Менделеев? Какви са
приносите на учения в областта на химият? Кой е първият опит за класифициране на
химичните елементи? Кои учени преди Менделеев правят опити за класифициране на
химичните елемент? През коя година и на кой форум Менделеев представя
периодичния закон? В кой учебник е публикувана за първи път периодичната система?
Формулирайте периодичния закон според Менделеев! Формулирайте периодичния
закон от съвременно гледище! и др.
След приключване на първия кръг следва интересна информация, поднесена от
водещия и трима ученика.
Водещ: Знаете ли че в свободното си време Дмитрий Менделеев обичал да майстори
кутийки, правил куфари и рамки за портрети, подвързвал книги? Направените от него
предмети се отличавали с много високо качество.
Ученик: Знаете ли, че Д.И. Менделеев през 1887 год. сам се издигнал с аеростат, за да
наблюдава слънчевото затъмнение?
Втори ученик: Знаете ли, че Д.И.Менделеев обичал живопис, музика, увличал се от
художествената литература, особен от о романите на Жул Верн?
Трети ученик: Знаете ли, че любимите цветя на Менделеев били полските; любимите
животни – котки и кучета; любимите писатели и поети – Жул Верн, Виктор Юго,
Пушкин, Гогол, Шекспир; любимите композитори – Бородин, Глинка, Чайковски;
любимият исторически герой – Петър Първи; любима храна – варен ориз с червено
вино; любимо питие – силен чай?
Водещ: Нека сега се насладим на вълшебствата, които предлага науката химия.
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Извършват се няколко интересни и ефектни химични демонстрации: „Слонска
паста”, „Дим без огън”, „ Как от вода да получим малинов сироп, а от него – газирана
напитка?”
Втори кръг:
На двата отбора се предоставя за решаване една и съща кръстословица,
включваща химически термини и наименования.След като двата отбора решат
кръстословиците верните отговори се проектират на интерактивна дъска.
Кръстословицата е разработена от нас специално за двубоя.
Вертикално:

МЕНДЕЛЕЕВ

Хоризонтално:
1. Единица за количество вещество. (мол)
2. Хоризонтален ред от периодичната система. (период)
3. Химичен елемент с пореден номер 11. (натрий)
4. Химичен елемент от VII А група. (йод)
5. Съставна част на простите и сложни вещества. (елемент)
6. Другото наименование на I А група. (алкална)
7. Елементарна частица с нулев електричен заряд. (неутрон)
8. Определен брой атоми свързани помежду си чрез химични връзки. (молекули)
9. Химичен елемент с атомен номер 1 в периодичната система. (водород)

Фиг. 1.Кръстословица: Открий името на учения!
Докато отборите работят се провежда викторина с останалите ученици.
Примерни въпроси:
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1. Синоним е на сладост. Ако замените първата му буква с друга, ще получите
наименованието на едно от агрегатните състояния на водата. (мед – лед)
2. Наименованието на кой химичен елемент съвпада с наименованието на страната,
която по численост на населението стои на второ място в света? (индий)
3. Влиза в състава на зъбния емайл и на всички пасти за зъби. Кой е този химичен
елемент?(флуор)
4. Кой инертен газ е наречен на името на слънцето?(хелий) и др.
Трети кръг:
В два плика са поставени работни листи с тестови задачи – в единия за алкална група, а
в другия за халогенна група. Отборите си изтеглят плик и работят върху задачата.
Пример:
1. В кой ред алкалните елементи са подредени правилно по нарастване на
относителната им атомна маса?
A) Rb, Na, Li, Cs, K
В) Li, Cs, Rb, K, Na

Б) Li, Na, K, Rb, Cs
Г) Cs, Rb, K, Na, Li

2. Простите вещества на алкалните елементи са:
A) неметали

Б) металоиди

В) метали

Г) мeтали и неметали

3. За кой алкален метал се отнася следната характеристика: ”Златисто-жълто
кристално вещество с метален блясък”?
A) Na
В) Rb

Б) K
Г) Cs

Докато отборите работят водещият организира игра "Познавам избрания
елемент".
Описание на играта. Водещият предлага ученик от публиката да си избере един
химичен елемент от ПС. След това да извърши с поредния му номер следните
изчисления, без да съобщава на междинните резултати: 1) умножава поредния номер по
2; 2) към произведението да прибави 5; 3) сумата да умножи по 5. Последният резултат
се съобщава на водещия, който обявява наименованието на елемента.
Четвърти кръг:
На двата отбора се предоставя за решаване кръстословица, в която се изисква
съставяне и изравняване на химични уравнения. Печели отборът решил първи
кръстословицата.
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Фиг.
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2.Кръстословица: Довърши и изравни химичните уравнения!
Докато отборите работят водещият продължава викторината с публиката.
След приключване на двубоя и двата отбора получават награди.
Изпълняват се

химичните експерименти „Вулкан”,

„Дух в бутилка” и

„Фараонова змия”.
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Водещ: Нашата вечер е към своя край. Надявам се, че времето, проведено с нас
не беше напразно. Вие научихте нови неща, показахте, че сте съобразителни и
находчиви. Желая ви по-нататъшни успехи в изучаването на химията!
Вечерта завършва със стихотворение на С. Щипачов, посветено на личността и
творчеството на Менделеев. [Бенева С. и колектив] Привеждаме като пример първия
стих:
„Когато четеш Менделеев,
Разбираш, че е обща същността
на всяка песъчинка и планета,
че смес от елементи е света…”
Друга организационна форма, чрез която се реализира извънкласна дейност, е
клубът. Актуалността и необходимостта от използване на тази форма в нашите условия
се определя от факта, че по-голямата част от учениците са оставени сами да осмислят
свободното си време. В този смисъл педагогически добре организираната работа в
клуба изпълнява редица възпитателни функции. „Участието в клубове по интереси
съдейства за включване на учениците в разнообразни личностно значими дейности,
обогатява жизнения им опит, развива интелектуалните, комуникативните и творческите
им способности. В условията на клубна работа те получават възможност да реализират
собствените си потребности, да формират важни ключови компетенции, необходими за
успешна реализация в живота.” [Галчева & Хинева, 2014]
В рамките на цялостния експеримент, част от който представяме в настоящия
доклад, ние разработихме план и дейности за реализиране на клубна дейност в клуб с
наименование „Многоликата химия”. Тематиката на клуба е изключително актуална и
винаги предизвиква интерес сред учениците, тъй като разглежда един от найнаболелите социални проблеми на съвременното общество. Организацията на работата
в клуба предполага използването на методи, чрез които да се стимулират учениците за
обмен на мнения, споделяне на лични впечатления, обсъждане на действия при
конкретна ситуация. Такава възможност осигуряват интерактивните методи, форми и
техники, например: решаване на казуси, ролеви игри, работа в групи, ситуационни
методи, тренинги и др. Поради ограничения обем на настоящата разработка
представяме само сценарий за заключително занятие на клуба.
Дейности, включени в заключителното клубно занятие под надслов
„Таблетки на „щастието” – изкуствен рай или гибелно блаженство”
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Общо представяне
Предвижда се последното занятие на клуба да се организира като
общоучилищно събитие, в което да се обхванат по-голям кръг ученици. Възможна дата
за провеждане е 26 юни – Световният ден за борба с наркоманиите. Чрез дейностите,
включени в план-програмата, учениците от клуба, които имат отношение и позиция по
проблема, ще запознават своите съученици с въздействието на наркотиците върху
човешкия организъм и превенцията на употребата и злоупотребата с тях. Различните
инициативи

съдействат за разкриване същността на проблема и целят да събудят

интереса и на останалите ученици, и да ги направят съпричастни на идеята за
формиране на позиция на непримиримо отношение към това “гибелно блаженство”.
Цели и задачи
1. Цели:
 Да се разкрие същността на проблема, свързан с употребата на наркотични
вещества, пред по-голям брой ученици.
 Да се разкрият предимствата на здравословния начин на живот и по този начин
да се въздейства за осъзнаване риска от употребата на наркотици.
 Да се намали процента и предотврати употребата на наркотици сред младежите
и девойките.
2. Задачи:
 Чрез използване на нетрадиционни методи на учениците да се поднесе
прецизна и актуална информация за вредния ефект, който оказват наркотиците върху
организма.
 Да се създаде нагласа у учениците те да поемат лична отговорност за здравето
си.
 Да се мотивират младите хора да водят здравословен начин на живот – без
наркотични вещества.
 Младите хора да осъзнаят, че има много по-здравословни дейности, с които
могат да заместят наркоманията.
Очаквани резултати
1. Очаква се да се повиши здравната култура на подрастващите.
2. Да се формира позиция на непримиримост у тези, които не са опитвали.
3. Тези, които са опитвали да направят своя избор как да продължат напред.
4. Да се създаде нагласа у учениците за устояване на натиска на средата.
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Дейности и инициативи
На екран се проектира: ЗАПОМНЕТЕ! Наркотикът не се пробва, той се започва!
Звучи песента „Спасение”, изпълнявана от група БТР, след което взема думата
един от членовете на клуба: „Наркотиците са едно от най-големите предизвикателства
на нашето време. Те са част от цивилизацията, културата и митовете, и присъстват в
живота ни, независимо дали приемаме съществуването им или не. Наркотиците
„проникват“ навсякъде и никой, независимо от социалния си статус, образование,
материална задоволеност

или

нищета, не е предпазен

от

сблъсък

с тях.

Многомилионната армия на консуматорите на дрога непрекъснато расте и което е пострашно – непрекъснато се подмладява.”
Според отчет на ООН 2,5 % от населението на планетата (около 140 млн човека)
употребяват

марихуана

или

хашиш,

13

млн

-

кокаин,

8

млн

-

хероин.

Статистиката сочи, че 8,6% от българите на възраст между 15 и 64 години са
употребявали психотропни вещества поне веднъж в живота си. Употребяващите хероин
в страната са между 20 000 и 30 000 – по данни на Национален фокусен център по
наркомании, 33 % от младежите до 18 години са употребявали поне веднъж през
живота си наркотик. По последни данни учениците, на възраст 15-16 г., които са
употребявали канабис минимум един път през живота си, са 24,3%. България е на пето
място сред страните от ЕС с 42% смъртност на наркозависими до 25-годишна възраст.
Най-често употребяваните психотропни вещества, освен алкохол и никотин, са
марихуаната, амфетамините, екстази, кокаинът и хероинът.
Преди да направи своя съзнателен избор, поемайки риска, всеки трябва да реши
за себе си : струва ли си? Надяваме се организираното от нашия клуб събитие да ви
помогне да намерите отговор на този въпрос.
Предвижда се дейностите да се организират в актовата зала и в двора на училището.
І дейност
Членове на клуба са се подготвили и под надслов

„Знаеш ли какво може да

направи с теб наркотика?”:
 представят информация за видовете психоактивни вещества и техния състав
с помощта на постери и презентации;
 представят материали за въздействието на наркотичните вещества върху
човешкия организъм с помощта на изготвени по време на клубните занятия брошури;
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 проектират презентация за знаменитости, станали жертва на пагубната си
страст към наркотиците;
 предоставят на желаещите възможност за решаване на казуси, свързани с
употребата на наркотиците.
ІІ дейност
Членове на клуба организират провеждането на дейности, които могат да
заместят употребата на наркотици. Предвиждат се спортни игри, слушане на музика,
танци, рисуване.
Всяка от тези дейности е написана на листче. Желаещите да участват сформират
група от няколко човека и си изтеглят едно от листчетата. Извършват тази дейност,
която са си изтеглили, толкова време, колкото сметнат за необходимо.
ІІІ дейност
Ролево проиграване - мелодрама.
Изпълнява се следната мелодраматична сцена, която изисква умения за вземане
на решение.
Действието се развива в нощен клуб.
Действащи лица: Виктор и Таня, които излизат заедно от няколко седмици.
Виктор:

Музиката е страхотна. Чувствам се добре, липсва ми само

последния тласък към блаженството. (Глътва една таблетка.)
Таня:

Защо правиш това? (Разтревожено) Нима не знаеш, че тези неща

застрашават живота ти?
Виктор:

О, не трябва да се вживяваш толкова!

Таня: (Ядосано) Не се вживявам. Освен това, от време на време се държиш така
все едно се намираш в друг свят. Тревожа се за теб.
Виктор:

Отпусни се. Чувствам се неописуемо щастлив. Забавлявай се и ти.

Таня: (Раздразнено) Не, не мога да остана безучастна в такава ситуация.
Виктор:

(Също раздразнено) Стига, преувеличаваш!

Таня: Трябва да престанеш да употребяваш тези неща!
Виктор:

Ще видим!

Желаещи от публиката се включват в довършване на мелодрамата.
IV дейност: Кръгла маса: „Наркотиците – митове и реалност”.
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Поканени са лекар-токсиколог, социален работник, полицай, юрист, психолог,
които да отговорят на въпроси от своята област, както и да разкажат случаи от
практиката си.
V дейност
Предварително в училището е обявен конкурс за карикатура, антиреклама на
употребата на наркотици, плакати и флаери на тема „Кажи твърдо не”, които могат да
се използват като раздавателен материал, есе на тема „Свят без наркотици”.
От всички представени материали се подготвя изложба, а жури, което е
проверило работите награждава победителите във всички области.
Събитието завършва с песента „ Страхотен ден”. Проектира се надпис ”Ние
избираме живота”.
Благодарност: Тази статия се публикува в резултат на финансиране по проект
от Фонд „Научни изследвания“ на Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“ за 2016 г.
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Abstract
In the laboratory for conservation and restoration at the Regional Museum of History Dobrich enter museum valuables from the funds of department “Archaeology"companioned
by the relevant document. The exhibits are made of copper and copper alloys. Depending on
the amount of developing corrosive processes, the status of the majority of metal objects can
be determined as high degree of corrosion. The team of the Laboratory for conservation and
restoration at the Regional Museum of History – Dobrich performs the following
technological stages: research, photographical documentation, mechanical processing,
dechlorination, drying, inhibition, documentation.
In the process of conservation and restoration of all museum objects from copper and
copper alloys is observed the sequence of technological operations as suggested above. No
complications have occurred in the process of work and objects have acquired very good
exposition appearance. Conservation and restoration is completed on time and qualitatively on
the necessary professional level. Maintaining optimal climatic regime in museums is essential
condition for the preservation of the exhibits in these museums.
Keywords: conservation, restoration, copper, copper alloys, museum
Въведение
Във фонд „Праистория” и музейната експозиция на РИМ – Добрич се
съхраняват редица експонати, някои от които са представителни за най-древната
история на Добруджа и Долния Дунав. Това са:
- селищната могила от времето на новокаменната и каменно-медната епоха на
Големия остров и Дуранкулашкото езеро;
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- селище и керамичен производствен център в околностите на с. Топола;
- средновековен град – крепост на нос Калиакра и някои други по-малки обекти.
Евгени Черних с работата си в съвместна руско-българска експедиция през 1969 г.–
1974 г. обобщава в монографиите си „Минното дело и металургията в най-древна
България“ данни в подкрепа на тезата за съществуването на богат минен район,
експлоатиран през IV хил. пр. н. е. В развитието на най-ранната металургия Хенриета
Тодорова обособява три основни етапа [8]:
- I–ви период – медта на този етап е изключителна ценност, поради което са се
произвеждали само дребни изделия, изискващи минимални количества мед (игли,
шила, гривни, мъниста, обеци, пръстени, висулки). Периодът обхваща ранния, средния
и началото на късния халколит.
- II–ри период – започват да се произвеждат по-масивни оръдия на труда от мед. За
изработката им се харчи много материал, а самите оръдия са доста тежки и неудобни.
Малко по-късно се оформя самостоятелна технология за отливане на медни оръдия на
труда, като вече се влага минималното необходимо количество материал.
- III–ти период – правят се опити да се придаде по-голяма твърдост на меката мед,
подбират се полиметални руди, откриват се качествата на арсена (така започват и найранните технологии за легиране на метала). През късния неолит започва търсене на
нови суровинни източници, за да се повиши производителността на труда. Човекът вече
има знания да експлоатира оксидните медни руди (малахит, азурит и др.), които са
непосредствено под земната повърхност и са лесни за обработка. Вероятно
първоначалното

опознаване

и

използване

на

медта

е

станало

случайно.

Праисторическият човек е намерил самородна мед, която се намира често на
повърхността на изветрителните зони на първичните медни орудявания. Рудата се е
преработвала в определени металургични центрове – такива са открити при
Варненските наколни селища и Драгоман. Топенето е ставало в специални пещи от
камъни, измазани отвън и отвътре с огнеупорна глина. Разтопеният метал се е събирал
на дъното. Медта вероятно се е подлагала на няколко претопявания, за да се пречисти.
Изделията първоначално са изковавани, а на един по-късен етап отливани в землени
форми. От Караново са открити медни кюлчета, от които са изковавани медни
предмети (клинове, брадви, шила, халки, гривни, пръстени, обли телчета за украсяване
и др.). Ако медните изделия са отляти трябва да се наклепат допълнително, за да се
придаде необходимата твърдост на метала. При оръдия на труда наклепването трябва
да се прави периодично, защото нелегираният метал има свойството да губи
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придадената му твърдост. Ето защо се е наложило внедряването на по-твърд и здрав
метал от чистата мед, такъв метал се оказва бронзът. От него много по-лесно се отливат
оръдия, защото бронзът се топи при по-ниска температура (700° С–900°С) в сравнение
с медта (1083 °С). Освен това бронзът е по-устойчив на корозия [4], а твърдостта му
зависи от количеството калай в сплавта. Първите бронзови оръдия на труда се
изработват от т. нар. „арсениев бронз“, а по-късно арсенът се заменя с калай.
Първоначално металните предмети са изливани в отворени калъпи и имат високо
съдържание на меден оксид върху повърхността, който във вътрешността намалява.
Вътрешната повърхност е неравна и шуплеста и трябва да се обработва допълнително
чрез коване. По-късно предметите са изливани в затворени калъпи, състоящи се от две
или три части. Двойните калъпи най-често са глинени или от кристални или талкови
шисти. Във всяка половина е издълбана формата на едната страна на предмета.
Металът се e разтопявал в глинени поти и през специален отвор е изливан в
съединените части на калъпа. Чрез откриването на тази технология окончателно е
изтласкано студено коване на метала. През ранно бронзовата епоха съществуват големи
металургични центрове. Такива са открити около Стара Загора, Родопите, Врачанско,
Свети Илийските възвишения до Нова Загора и др. Интересно е, че на Балканите не е
открита експлоатирана през бронзовата епоха калаена мина – вероятно калаят е
доставян от далеч по пътя на размяната. Фактът, че колективни находки от бронзови
предмети и калъпи са локализирани само в определени райони потвърждава, че през
праисторията металургията е специализирано производство, изискващо определи
умения и опит. Интересно е да се отбележи, че ранните медни изделия са били лична
собственост – не само малките украшения, но и медните оръдия на труда. Този извод се
налага, тъй като най-много известни на науката медни изделия от този период са
намерени при археологически проучвания на праисторически некрополи.
Изложение
В лабораторията по консервация и реставрация при РИМ-Добрич постъпват
музейни ценности от фондовете на отдел ,,Археология” със съответния акт. Предметите
от приложения списък са определени за участие в юбилейната музейна изложба. Като
се има предвид състоянието, сложността на изработката и вида материал на
експонатите Експертен музеен съвет прие предложение за описание на технологичните
етапи на реставрацията и консервацията. Експонатите са изработени от мед и медни
сплави (фиг.1.). В зависимост от степента на протеклите корозионни процеси [1, 2, 6],
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състоянието на по-голямата част от металните предмети може да бъде определено, като
висока степен на корозия.

а)

б)

в)

Фиг.1. Експонати от мед и медни сплави преди реставрация
(а - брадва; б - гривна; в – пръстен)
Екипът на ЛКР при РИМ – Добрич предлага за изпълнение следните технологични
етапи:
- Проучване.
- Фотодокументиране (снимки преди и след реставрация).
- Механична обработка.
- Отстраняване на хлоридите (дехлориране).
- Сушене.
- Инхибиране (10%ен разтвор на бензотриазол в чист спирт).
- Документиране – издаване на коснсервационно-реставрационен паспорт на
предмета.
В зависимост от конкретния състав на медните сплави [4] благородната патина
може да има различни оттенъци – светло синьозелени до кафяви, даже и черни. Найчесто срещани са предметите покрити с малахитово-зелена или синьо-зелена патина
[5]. Медните предмети съхранявани в музейните фондове обикновено страдат от т.нар.
,,бронзова болест”. Тя е резултат на покриването на предметите с тънък слой
прахообразни петна от CuCl2. От светлозелените петна под действието на О2 се
образува атакамит CuCl2.CuCO3. Това бе установено чрез изследване на предмета под
микроскоп и визуален преглед. Всичко това бе фотодокументирано и приложено.
Образуваните върху повърхността на медта и сплавите й наслоявания могат да се
разделят най-общо на вътрешна и външна патина. Ако става въпрос за вътрешна
патина, то от решаващо значение е видът на метала, неговата чистота и качеството на
повърхностната обработка. Вътрешната патина е образувана предимно от оксидни
52

Fourth student scientific conference “Еcology and environment” April 22-23, 2016
съединения, намиращи се непосредствено на повърхността. Първоначално върху
метала се образува тънък слой от меден оксид – куприт със специфичен червено
ръждив цвят. Вътрешната патина може да носи информация относно повърхностната
обработка дали е била гравьорска, лакова и т.н. [5]. Създаването само на външна патина
върху мед и сплавите й по време на експонирането на обект от тези метали на открито
се среща доста рядко.
На следващият етап от реставрацията е нужно да се обърне внимание на
замърсяванията върху предметите от прах и пръст вследствие от многовековния им
престой в почвата. Тези замърсявания се почистват механично с помощта на
медицински скалпел и меки четки от естествен косъм [1, 6]. Основна задача при
реставрацията на медни музейни предмети е отстраняването на хлоридите с цел
спиране на по-нататъшното разрушение на предметите [3]. Медните хлориди се
отстраняват чрез многократно промиване с дестилирана вода, докато в промивните
води не се открият хлорни йони. Трябва да се има предвид, че при продължително
престояване във водата патината придобива маслинен или сребрист цвят, а при попродължителна обработка може да почернее тъй като освен образуването на медни
оксиди в резултат на разлагането на медните хлориди става още и разлагане на
основните соли на двукомпонентната мед. След това предметите се изсушават много
внимателно и се подлагат на електрохимична редукция [9]. Реактивът, който се
използва е 5%-ен разтвор на натриев сескикарбонат (NaHCO3.NaCO3.H2O). Това може
да бъде направено само когато корозионния слой е тънък, защото при по-дебел слой
третирането трябва да продължи няколко седмици. След като предметът е дехлориран
той отново се суши в сушилня. При сухи условия активността на хлоридите е
минимална. Ако се появи т.нар. ,,бронзова болест”, тя може да бъде ликвидирана при
навременна обработка още в ранните стадии на развитието й. Сушенето може да се
извърши в пещ до 105°C. Този метод дава задоволителни резултати при медни
предмети

с

гладка

непореста

повърхност.

Порестите

метали

изискват

по-

продължителна обработка. Сушенето може да се ускори, като предмета се потопи в
ацетонова баня и след това се постави в ексикатор от който въздуха може да се изтегля.
Вакуумният ексикатор с голяма вместимост е много полезно съоръжение за всяка
реставрационна лаборатория. Той се зарежда със силикагел, а въздухът от него се
изтегля с вакуумна помпа, скачена с водопровода. Като правило в работата при тази
категория предмети, след отстраняването от тях по различни методи на всички
корозионни продукти се установява тяхната стабилност чрез изпитване от 24 до 48 часа
53

Fourth student scientific conference “Еcology and environment” April 22-23, 2016
във влагокамера. Появата на т.н. сълзи от атакамит (краен продукт от взаимодействието
на медния хлорид с кислорода и влагата), е указание за наличието на неотстранен
меден хлорид от микрокорозионните капиляри. В този случай не беше установено
наличие на атакамит след изпитването на предметите във влагокамерата. Използваният
тотален метод за дехлориране чрез продължително промиване в сменни порции
дестилирана вода, доведе до отрицателната проба. Освен дехлорирането бяха
изпълнени и задължителните лабораторни процеси, инхибиране и консервационна
изолация. В този случай инхибирането беше изпълнено със спиртен разтвор на
бензотриазол (БТА), който свързва хлорния анион в комплексно полимерно
съединение, образуващо филм върху медния предмет. Лабораторни изследвания с
животни са показали, че БТА е умерено токсичен и това налага да се вземат определени
предпазни мерки при работа с него. Да се внимава, да не се вдишва от БТА на прах и от
изпаренията на работния разтвор и по време на съхнене на третирания предмет [7].
Защитното покритие срещу външни корозионни фактори с естествени и изкуствени
восъци бе постигнато чрез трикратно обмазване на предметите с горещ разтвор на
паралойд и восък в толуол. Във връзка с развитието на електронната промишленост
отдавна се използват различни покривни лакове за защита на медни предмети. За
приготвянето им се използват различни епоксидни смоли, синтетичен церезин,
полистирол, силициево органични високомолекулни съединения и др. Тези лакове
сравнително добре защитават повърхностите на метала, но в същото време влошават
естетическия му вид. Използването на разтвори на полимери за получаването на
защитни покрития отдавна е навлязло в консервацията на музейни ценности. За мед и
медни предмети се препоръчва използването на полиметилметакрилат-паралойд Б-72 и
поливинилацетат. Трябва да се има предвид, че двата препарата могат и да се
комбинират за по-добри резултати. Когато повърхността на метала е сравнително
гладка се прилага трикратно обмазване. В нашия случай защитното покритие срещу
външни корозионни фактори се постигна чрез трикратно обмазване на предметите с
горещ разтвор на Паралойд Б-72 и восък в толуол .
При консервацията и реставрацията на всички музейни предмети от мед и медни
сплави е спазена последователността на технологичните операции така, както бе
предложено. В процеса на работата не са възникнали усложнения и предметите са
придобили много добър експозиционен вид (фиг.2).
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а)

б)

в)

Фиг.2. Експонати от мед и медни сплави след реставрация
(а - брадва; б - гривна; в – пръстен)
Консервацията и реставрацията е завършена в срок и

качествено на

необходимото професионално ниво.
Заключение
Поддържането на оптимален климатичен режим в музеите е важно условие за
запазване на експонатите в тях. От различните параметри на музейния климат,
изменението на относителната влажност и температурата на въздуха, оказват най-силно
влияние върху материалите, което най-често е съпроводено с неблагоприятни за тях
промени. За да бъдат съхранени в най-добър вид реставрираните и консервираните вече
медни предмети е необходимо съхранението им да се извършва при температура между
15-20°C и относителна влажност 55-60%.
Благодарност: Дейностите по настоящата статия са реализирани в Регионалния
исторически музей-Добрич с подкрепата на проект РД-08-66/02.02.2016 от фонд
Научни изследвания на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”.
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Abstract
The alien vascular plants established by us in the Shumen Plateau Natural Park are 58
species, belonging to 53 genera and 32 families. Of these, 13 species are reported for the first
time. The majority of the alien plant species are native to Asia (44.83%) and North America
(36.21%). The majority of alien plants are distributed in natural habitats, mainly related to the
recreation and the road infrastructure. The total number of individuals of the alien plant
species is 41745. The number of the individuals of species that have been introduced in a
forest crops is the largest, followed by the spontaneously spread individuals and thirdly, there
are individuals who are grown as ornamental. From the alien plants 50 species are shrubs or
trees (phanerophytes) and 8 species are perennial herbaceous plants from the group of
hemicryptophytes. Most of the species are cross-pollinated mainly by insects (entomophilic).
The almost half of all species (44.83%), are propagated both by seeds and vegetatively, and
even less are propagated only by seeds. The seed propagation and the large number of the
seeds are responsible for the spontaneous spread of a number of the alien plant species.
According to the reasons for the presence in the Park, the alien plant species are divided into 3
groups: decorative, forest crops and spontaneously spread. The pathways for introduction of
the alien plant species in the Park are indicated. The alien plant species have 15 economic
applications, from which in the Park are realized only 6. We found 16 invasive species in the
Park, 8 of which are a real threat to the biodiversity and the habitats, and the rest still pose a
potential threat.
Keywords: Shumen Plateau Natural Park, alien plant species, vascular plants, analysis
Увод
През последните 100 години броят на установените чужди видове растения се
увеличава с голяма скорост в много части на света. Причините за това са различни:
увеличаващият се търговски обмен, транспортът, туризмът. Те прекъсват по
своеобразен начин естествените бариери не само между отделните държави, но и
между отделните континенти. Една значителна част от чуждите растителни видове се
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пренасят с цел отглеждането им като декоративни. Ако условията в новата страна са
благоприятни, те могат да бъдат натурализирани и отглеждани на открито. Други имат
бърз растеж или притежават качествена дървесина и са подходящи за въвеждането им
като горски култури за целите на дърводобива. Трети не притежават ценни стопански
качества, но биват пренесени случайно като нежелан примес в семена, чрез животни
или транспортни средства. Едва ли има страна, която въпреки предприетите
международни мерки, да може напълно да контролира този процес (Петрова & др.,
2012).
На територията на Европа са разпространени 12122 чужди вида (The DAISIE
website). Чуждата флора се доминира от големи в световен план семейства, като
Asteraseae, Poaceae, Rosaceae, Fabaceae и Brassicaceae. Единственото друго важно
семейство е Pinaceae. В някои случаи това се дължи на честотата на интродукция, тъй
като някои семейства включват ценни за човека видове. Напр. видовете от сем.
Rosaceae са предимно хранителни, от сем. Pinaceae са горскостопански, а сем.
Lamiaceae включва лечебни и декоративни растения. В повече от половината страни на
Европа, се срещат до 128 чужди видове растения, но има страни със забележително
голям брой: най-висок е в Белгия (1969 вида), следват Великобритания (1779 вида),
Чехия (1454 вида), Австрия (1110 вида) (Петрова & др., 2012).
На територията на България се срещат 734 чужди видове (The DAISIE website).
От тях 60 вида са описани като инвазивни (Петрова & др., 2012), но броят им е поголям. Повечето чужди видове растения в България са пренесени съзнателно от човека
с различна цел: за украса, за борба с ерозията, медицински цели, храна, дърводобив и
др., след което са се приспособили към нашите климатични условия, подивели са и
бързо са се разпространили. Само някои видове растения са проникнали в страната
случайно, например чрез вноса на други видове растения. Всички чужди видове,
веднъж попаднали в естествени или полуестествени местообитания и екосистеми,
взаимодействат с местните видове и влияят върху местното биоразнообразие, чрез:


Конкуренция с местните видове за вода, хранителни вещества и светлина;



Изместване на местни видове;



Хибридизация с местни видове (генетично замърсяване);



Промяна на местообитанията.

Като резултат много често около нас можем да попаднем на видове, които
всъщност не са местни. Те се срещат не само в парковете, градините и по улиците на
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селищата ни. Могат да бъдат открити край пътищата, реките и дори в районите със
запазена естествена растителност. Към последните можем да отнесем природните
паркове, които са част от защитените територии в нашата страна. Макар и да са
обявени

за защитени територии с цел опазване на местното биоразнообразие и

местообитания, те не са защитени от навлизането на чуждите видове.
Макар и Природен парк „Шуменско плато” да е проучен в много отношения,
чуждите растения в него до голяма степен остават непознати. Съществуват много
изследвания на флората и растителността на територията на Парка, на лечебните
растения, на растенията с природозащитен статут, ендемитите и реликтните видове. До
този момент, обаче, цялостно проучване на чуждите висши растения в Природния парк
не е провеждано. Нашето изследване е опит да се запълни тази „бяла страница” от
знанията ни за богатството на Парка.
Шуменското плато е източният и най-голям дял на Шуменските височини,
разположени в източната част на Дунавската равнина. То е най-типичното и найвисокото сред остатъчните плата в Североизточна България (Захариев и Радославова,
2010). Разположено е в четири квадранта от UTM-мрежата на България: MH88, MH89,
MH98 и MH99 (Фиг. 1).

Фиг. 1. Географско положение на ПП „Шуменско плато”
(по Захариев & Радославова, 2013, с червени точки са отбелязани квадрантите,
в които попада територията на Парка)
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Шуменското плато е обявено за народен парк със Заповед №РД-79 от 05.02.1980
г. (ДВ. бр. 21/1980), с площ от 3929.9 ha. Прекатегоризиран е в природен парк със
Заповед №РД-563 от 08.05.2003 г. на Министерство на околната среда и водите (ДВ. бр.
60 от 04.07.2003г.). Има за цел запазване на ценни растителни и животински общности,
както и запазване на голямото разнообразие и красотата на местата, подходящи за
почивка и туризъм (Регистър на защитените територии и защитените зони в България,
План за управление на Природен парк „Шуменско плато”, 2011).
Територията на Парка попада в границите на Защитена зона „Шуменско плато”
(BG0000382) от екологичната мрежа „Натура 2000”. Обявена е за защитена зона по
Директива за местообитанията (Директива 92/43/ЕЕС) с Решение №122 от 02.03.2007 г.
(ДВ. бр. 21/2007). Общата площ на зоната при обявяването ѝ е 4490.62 ha. Има за цел
запазване на площта и естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на
защитената зона, а при необходимост и тяхното възстановяваане. Предмет на опазване
са 14 природни местообитания. Освен тях предмет на опазване е Himantoglossum
caprinum (М. Bieb.) Spreng. (сем. Orchidaceae), както и редица животински видове
(Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000, Натура
2000 Стандартен формуляр на Защитена зона „Шуменско плато” (BG0000382).
Декоративните растения, установени на територията на платото, са 40 вида. От
тях, 32 са чужди за флората на България, а оттам и за флората на ПП „Шуменско
плато”. Осем от видовете са декоративни за територията на Парка, но са част от
естествената флора на България. Първите видове от тази група са внесени още със
създаването на Лесопарк „Кьошковете”. С развитието на парка през годините
декоративната

флора

в

него

периодично

е

обогатявана.

Разкриването

и

реконструирането на Шуменската крепост в района дава тласък за създадаването на
голям брой почивни станции със зелени площи и декоративни растения около тях.
Третата вълна за създаване на декоративни насаждения е свързана с изграждането на
комплекс „Създатели на Българската държава” във връзка с честването на 1300годишнината от основаването на България. През този период по шосейната мрежа на
платото, особено в направление с. Лозево – с. Кочово, и по стъпалата към комплекса са
засадени голям брой нови декоративни растения (Захариев & Радославова, 2010).
Материал и методи
Теренните изследвания са проведени по маршрутния метод през 2015 година.
Определянето на таксоните е извършено с помощта на „Определител на растенията в
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България” (Делипавлов & др., 2011). Наименованията на семействата са по Angiosperm
Phylogeny Group (2009). Наименованията на видовете, произходът, начинът на
опрашване и размножаване, са съгласно „Флора на НР България”, томове от 1 до 9
(Йорданов, 1963–1979; Велчев, 1982, 1989), „Флора на Р България”, том 10 (Кожухаров,
1995) и том 11 (Пеев, 2013) и „Конспект на висшата флора на България” (Асьов & др.,
2012).
Жизнените форми са представени по системата на Раункиер (Raunkiaer, 1934). За
определянето им са използвани: „Флора на НР България”, томове от 1 до 9 (Йорданов,
1963–1979; Велчев, 1982, 1989) и „Флора на Р България”, том 10 (Кожухаров, 1995) и
том 11 (Пеев, 2013). Стопанското значение е по данни на Делипавлов & др. (2011).
Резултати и обсъждане
Общият брой на чуждите видове, установени от нас на територията на Природен
парк „Шуменско плато”, е 58 (7.38% от всички видове в Природния парк по данни на
Захариев & Радославова, 2010). Списък на видовете е включен в специално
Приложение в края на статията. Те принадлежат към 53 рода и 32 семейства.
Разпределение на видовете по таксономичен признак.
Всички видове се отнасят към отдел Семенни растения (Magnoliophyta). Поголяма част от видовете (51 на брой) принадлежат към подотдел Покритосеменни
растения (Magnoliophytina), а по-малка – 7 вида към подотдел Голосеменни растения
(Pinophytina). От Покритосеменните растения почти всички видове (57 на брой) се
отнасят към клас Двусемеделни растения (Magnoliopsida), а само 1 вид – към клас
Едносемеделни растения (Liliopsida). В Плана за управление на ПП „Шуменско плато”
(2011) не са посочени чуждите видове на територията на Парка. При преглед на
списъка с растения, публикуван от Захариев и Радославова (2010), установихме, че 16
вида не са описани от авторите. Част от тях – 3 вида са описани в по-късна публикация
от същите автори (Захариев & Радославова, 2013). Останалите 13 вида, за които не
открихме данни, са следните: Buddleja davidii Franch., Buxus sempervirens L., Euonymus
japonicus Thunb., Hemerocallis fulva (L.) L., Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.,
Koelreuteria paniculata Laxm., Parthenocissus tricuspidata (Stebold & Zucc.) Planchon,
Phytolacca americana L., Rosa centifolia L., Solidago gigantea W. Aiton, Sophora japonica
L., Weigela florida (Bunge) A. DC., Yucca gloriosa L.
Разпределение на видовете по произход.
Най-голяма част от чуждите видове (табл. 1) произлизат от Азия (44.83%). От 26
вида с азиатски произход, 22 са от Източна Азия, а от тях – 20 вида са от Китай и
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съседни страни. На второ място по произход са видовете от Северна Америка (36.21%).
Най-популярните видове с произход от Китай са: Lycium barbarum L., Morus alba L.,
Platycladus orientalis (L.) Franco. Най-разпространените видове от Северна Америка у
нас са: Amorpha fruticosa L., Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl, Gleditsia triacanthos L.,
Picea pungens Engelm., Platanus hybrida Brot., Robinia pseudoacacia L.
Причините за това разпределение са няколко. Екзотичните видове са
предпочитани за декоративни цели пред местните видове поради това, че са непознати,
рядко срещани, имат далечен произход и ценни декоративни качества. Доказателство за
това е малкият брой на видовете с произход от Европа или Средиземноморието. На
второ място са сходните климатични условия на нашата страна с умерените части на
континентите от Северното полукълбо, от които произлизат чуждите растения. Това
дава възможност за тяхното успешно интродуциране. На трето място са търговските
отношения на европейските страни основно със страни от Азия и Северна Америка.
Пътят за пренасяне на видове с произход извън Европа в нашата страна обикновено не
е директен. Обикновено тези видове вече са интродуцирани в някои от европейските
страни и се пренасят от тях в нашата страна с декоративна или друга цел.

Табл. 1. Произход на чуждите видове растения в ПП „Шуменско плато”
Произход

Брой видове

Европа
Азия
Европа и Азия
Средиземноморие
Средиземноморие и Азия
Северна Америка
Централна Америка
Централна и Южна
Америка

3
26
2
3
1
21
1
1

Процент от
общия брой
5.17
44.83
3.45
5.17
1.72
36.21
1.72
1.72

Разпределение на видовете по местообитания.
Основната част от чуждите растения в ПП „Шуменско плато” се култивират
като декоративни – 44 вида (75.86%). Те се отнасят към групата на преднамерено
интродуцираните чужди видове. По тази причина те са разпространени в изкуствени
местообитания, свързани с главно с рекреацията и пътната инфраструктура. Това са:
алеите в Лесопарк „Кьошковете”, край стъпалата и пешеходните алеи към комплекс
„1300 години България”, край асфалтовите пътища в различните части на платото, в
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градините на почивните станции и в комплекс „1300 години България”. Три от
декоративните видове са въведени също и като горски култури. Това са: Gleditsia
triacanthos L., Pseudotsuga menziessii (Mirbel) Franco и Robinia pseudoacacia L.
Разпространени са в горски местообитания.
На второ място по брой са видовете, които са разпространени в Парка без
наличието на интерес от страна на човека – 13 вида (24.14%). Тези видове се отнасят
към групата на непреднамерено интродуцираните чужди видове. Те също най-често са
разпространени в посочените по-горе изкуствени местообитания. Освен тях те заемат и
естествени местообитания – тревни и горски.
Разпределение на видовете по численост.
Общият брой на индивидите на чуждите видове в ПП „Шуменско плато” е
41745. Най-голям е броят на индивидите, които са въведени в горска култура – 21051
(50.43% от общия брой индивиди). На второ място е броят на спонтанно
разпространените индивиди – 16109 (38.59% от общия брой индивиди). Този факт е
сериозен индикатор за скоростта, с която чуждите видове се размножават и съответно
разпространяват в рамките на Природния парк. На последно място по брой са
индивидите, които се отглеждат като декоративни – 4585 (10.98% от общия брой
индивиди).
С най-висока численост са: Robinia pseudoacacia L. (19574 индивиди), Gleditsia
triacanthos L. (6113 индивиди), Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (4545 индивиди),
Amorpha fruticosa L. (2670 индивиди), Erigeron canadensis L. (1983 индивиди),
Laburnum anagyroides Medicus (1382 индивиди). Първите два вида дължат високата си
численост на факта, че са въведени в горска култура, а последният – на култивирането
му като декоративно растение при изграждането на комплекс „1300 години България” и
край пътища. За съжаление това не се отнася за останалите 3 вида. Особено внимание
заслужава фактът, че Ailanthus altissima (Mill.) Swingle и Erigeron canadensis L. имат
само спонтанно разпространени индивиди, а при Amorpha fruticosa L. около 90% от
индивидите са спонтанно разпространени. Смущаващ е фактът, че всички посочени
видове се отнасят към групата на инвазивните видове (Петрова и др., 2012), а 3 от тях –
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Amorpha fruticosa L. и Robinia pseudoacacia L. са
включени в списъка на най-опасните инвазивни чужди видове, застрашаващи
биоразнообразието в Европа (Larsson & al., 2007). Пет от тези видове са дървета или
храсти (изключение прави Erigeron canadensis L.). Бързото им размножаване и растеж,
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гъстите групировки, които образуват, голямото им покритие, непретенциозността им
към условията в местообитанията, ги правят особено опасни за местните видове, които
са в съседство, както и опасни за засегнатите местообитания.
Разпределение на видовете по жизнена форма.
По-голямата част от чуждите видове са храсти или дървета и се отнасят към
групата на фанерофитите (табл. 2). Само 8 вида (13.79%) са многогодишни тревисти
растения от групата на хемикриптофитите. С най-голям и еднакъв брой са групите на:
нанофанерофитите, микрофанерофитите и мезофанерофитите – по 15 вида (25.86%).
Макар и с най-малък брой – 5 вида (8.62%), групата на мегафанерофитите е
забележителна със значителната максимална височина на растенията в нея. Особено
впечатляващо е присъствието на един от най-високите дървесни видове в света –
Pseudotsuga menziessii (Mirbel) Franco, който може да досигне максимална височина от
100 m. Индивидите от този вид в Природния парк са много млади – с възраст от
няколко десетки години и височината им не надминава 30 m.

Табл. 2. Разпределение по жизнена форма на чуждите видове растения
в ПП „Шуменско плато”
Жизнена форма
Мегафанерофит
Мезофанерофит

Характеристика

Дървета с височина над 30 m
Дървета с височина между
8 и 30 m
Микрофанерофит Дървета и храсти с височина
между 2 и 8 m
Нанофанерофит
Храсти с височина под 2 m
Хемикриптофит
Тревисти растения с
възобновителни пъпки,
разположени близо до
повърхността на земята

Брой видове
5
15

Процент от
общия брой
8.62
25.86

15

25.86

15
8

25.86
13.79

Разпределение на видовете според начина на опрашване.
Повечето от видовете имат кръстосано опрашване – 55 вида (94.83%). От тях
чрез насекоми (ентомофилно) се опрашват 42 вида (72.41%), а чрез вятъра
(анемофилно) – 11 вида (18.97%). При 2 от видовете опрашването може да бъде както
от насекоми, така и от вятъра: Acer negundo L. и Cotoneaster horizontalis Decne.
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Забележително е, че всички видове с ентомофилно опрашване имат опрашители в
нашата страна, въпреки отдалечения си произход. Изключение прави Yucca gloriosa L.
Той се опрашва от нощни пеперуди и поради липсата на техен заместител в нашата
страна, не образува плодове.
Самоопрашване е установено само при 3 вида (5.17%): Morus alba L., Morus
nigra L., а при Erigeron canadensis L. основно е самоопрашването, но е възможно и
ентомофилно опрашване.
Разпределение на видовете според начина на размножаване.
При отразяване на начина на размножаване е взето в предвид само
размножаването в естествени условия. Редица видове, за които е отбелязано само
семенно размножаване, могат да се размножават и вегетативно, но само с намесата на
човека – напр. чрез стъблени резници.
Едновременно по два начина – семенно и вегетативно (фиг. 2), се размножават
26 вида (44.83%). Пример за такива видове са: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle,
Amorpha fruticosa L., Robinia pseudoacacia L. и др. Други 26 вида се размножават само
чрез семена. Сред тях са: Abies pinsapo Boiss., Picea pungens Engelm., Platanus hybrida
Brot. и др. Установихме 6 вида (10.34%), които се размножават само по вегетативен
начин, напр. Weigela florida (Bunge) A. DC. и Yucca gloriosa L.
Семенното размножаване и големият брой на образуваните семена са причина за
масовото спонтанно разпространение на редица от чуждите видове. Най-голямо
внимание заслужават инвазивните видове, като: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (до
350 000 семена от един индивид годишно), Amorpha fruticosa L., Erigeron canadensis L.
(до 230 000 семена от един индивид годишно), Laburnum anagyroides Medicus, Robinia
pseudoacacia L. (Петрова и др., 2012). Тези видове имат най-висока численост сред
спонтанно разпространените чужди видове растения в Природния парк.
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6
26

Семенно и вегетативно
Семенно
Вегетативно

26

Фиг. 2. Разпределение на чуждите видове растения според начина на
размножаване

Разпределение на видовете според причините за присъствие в Парка.
Според причините за присъствие в Парка, чуждите видове могат да се разделят
на 3 групи. По-голямата част от чуждите растения в ПП „Шуменско плато” дължат
присъствието си на въвеждането им в култура като декоративни. При нашето
проучване установихме, че към тази група се отнасят 44 вида (75.86%). Според
Захариев и Радославова (2010) декоративните растения са въведени на територията на
парка на три етапа. Първите видове са внесени при създаването на Лесопарк
„Кьошковете”. Към тях можем да отнесем: Larix decidua Mill. През годините на
неговото съществуване към декоративната му флора са добавяни нови видове, като:
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl, Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. Вторият етап на
въвеждане на декоративни растения в Природния парк е по време на разкриването и
реконструирането на Шуменската крепост. Приблизително по това време се изграждат
почивните станции, които с малки изключения са съсредоточени в района на крепостта.
В градините към станциите, в зелените площи около тях и по съпътстващата
инфраструктура са култивирани голям брой различни декоративни растения. Такива са:
Euonymus japonicus Thunb., Hemerocallis fulva (L.) L., Parthenocissus tricuspidata (Stebold
& Zucc.) Planchon, Picea pungens Engelm., Quercus rubra L. Третият етап за създаване на
декоративни насаждения е свързан с изграждането на комплекс „Създатели на
Българската държава” във връзка с честването на 1300-годишнината от основаването на
България. През този период по шосейната мрежа на платото, особено в направление с.
Лозево – с. Кочово, по стъпалата и алеите към комплекса и в околностите му са
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засадени голям брой нови декоративни растения. Сред тях са: Abies pinsapo Boiss.,
Ptelea trifoliata L., Rhus typhina L.
Три от декоративните видове са въведени и като горски култури. Това са:
Gleditsia triacanthos L., Pseudotsuga menziessii (Mirbel) Franco и Robinia pseudoacacia L.
Особено внимание заслужава групата на спонтанно разпространените чужди
видове в Природния парк. Към тази група се отнасят 14 вида (24.14%). За разлика от
декоративните растения и горските култури, за тези видове е трудно да се определи
кога и по какъв начин са попаднали на територията на Природния парк. Косвена
информация за начина на проникване можем да получим от локалитетите, в които са
установени. На тази основа можем да посочим няколко пътища за проникване на тези
видове:
1. Внасяне като декоративни видове и тяхното саморазпространяване. Типични
примери за такива видове са: Buddleja davidii Franch., Fallopia aubertii (L. Henry) Holub,
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Solidago gigantea W. Aiton.
2. Пренасяне от животни. Примери за този начин на разпространяване са Morus
nigra L., Oxalis corniculata L. и Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
3. Транспортиране на стоки и товари. Доказателство за това е масовото
разпространяване по пътната инфраструктура на Ailanthus altissima (Mill.) Swingle,
Erigeron annuus (L.) Pers., Erigeron canadensis L. и Medicago sativa L. В литературата са
описани много случаи на пренасяне на плодове и семена, полепнали по транспортните
средства и освободени по време на тяхното движение или почистване. Смятаме, че това
е причината и за присъствието на Lavandula angustifolia Mill. до асфалтовия път от с.
Лозево за с. Кочово.
4. Изхвърляне на отпадъци. Phytolacca americana L. е установен по
нерегламентирано сметище на ръба на свлачище край асфалтовия път от с. Лозево за с.
Кочово. Armoracia rusticana G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. е установен по насип близо до
военната база над кв. Дивдядово. Cydonia oblonga Mill. е установена край почвения път
от с. Осмар за скалния манастир.
Разпределение на видовете според стопанското значение.
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Макар и повечето от чуждите растения на територията на ПП „Шуменско плато”
да са декоративни, много тези видове имат и други стопански приложения (табл. 3).
Броят на растенията е по-голям от 58, с процентното съотношение сумарно е над 100%,
поради факта, че един вид обикновено има няколко приложения. Те почти не се
реализират, поради ограничителния режим в Природния парк, съгласно Закона за
защитените територии и Плана за управление на Парка, както и поради приложението
на много от тях като декоративни растения – 44 вида (75.86%), събирането на части от
които е недопустимо.
Табл. 3. Стопанско приложение на чуждите видове растения в ПП „Шуменско
плато”
№

Стопанско приложение

Брой
видове

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Багрилно
Горскостопанско
Декоративно
Дъбилно
Инвазивно
Инсектицидно
Лечебно
Медоносно
Отровно
Плевелно
Подправно
Противоерозионно
Техническо
Фуражно
Хранително

3
4
44
2
16
2
21
13
16
5
1
4
11
3
4

Процент
от общия
брой
5.17
6.90
75.86
3.45
27.59
3.45
36.21
22.41
27.59
8.62
1.72
6.90
18.97
5.17
6.90

От посочените 15 приложения, които имат чуждите видове растения, в
Природния парк се реализират само 6: горскостопанско, декоративно, инвазивно,
медоносно, отровно и противоерозионно.
Горскостопанско приложение имат 4 вида (6.90%): Gleditsia triacanthos L., Larix
decidua Mill., Pseudotsuga menziessii (Mirbel) Franco и Robinia pseudoacacia L. От тези
видове единствено Larix decidua Mill. няма горскостопанско значение в Парка, поради
малкия брой на индивидите – само 8.
Чуждите растения, използвани за декоративни цели, имат най-голям брой – 44
вида (75.86%). От тях най-голямо значение имат: Amorpha fruticosa L., Elaeagnus
angustifolia L., Laburnum anagyroides Medicus, Lonicera maackii Maxim., Rhus typhina L.,
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Spiraea x vanhouttei (Briot) Carr., Symphoricarpus orbiculata Moench. Тези видове имат
най-висока численост на територията на Парка.
Броят на растенията, които имат инвазивен характер е много висок – 16 вида
(27.59%). От тях 5 вида са включени в списъка на най-опасните инвазивни чужди
видове, застрашаващи биоразнообразието в Европа (Larsson & al., 2007). Това са: Acer
negundo L., Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Amorpha fruticosa L., Robinia pseudoacacia
L. и Solidago gigantea W. Aiton. Три от тези видове отдавна са навлезли широко в Парка
и се проявяват като инвазивни: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Amorpha fruticosa L. и
Robinia pseudoacacia L. Два от видовете имат твърде ниска численост и не са проявили
инвазивния си потенциал: Acer negundo L. (26 индивиди) и Solidago gigantea W. Aiton
(10 индивиди).
От останалите 11 видове с инвазивен характер, 5 могат да бъдат определени като
инвазивни за Природния парк: Elaeagnus angustifolia L., Erigeron annuus (L.) Pers.,
Erigeron canadensis L., Laburnum anagyroides Medicus, Parthenocissus quinquefolia (L.)
Planch. Останалите 6 вида имат ниска численост и засега не са проявили инвазивния си
потенциал: Buddleja davidii Franch. (1 индивид), Koelreuteria paniculata Laxm. (1
индивид), Lycium barbarum L. (16 индивиди), Oxalis corniculata L. (13 индивиди),
Parthenocissus tricuspidata (Stebold & Zucc.) Planchon (1 индивид), Phytolacca americana
L. (1 индивид).
Препоръчваме осъществяване на мониторинг върху числеността на всички
инвазивни видове. За видовете, които са проявили инвазивния си характер, е особено
важно поддържане и дори намаляване на числеността им чрез унищожаване на
спонтанно разпространилите се индивиди. По този начин ще бъде запазен броят
единствено на декоративните индивиди. За индивидите на видовете, които не са
проявили инвазивния си потенциал, е най-добре също да бъдат унищожени. Причината
за тази радикална препоръка е реалната опасност за местното биоразнообразие и за
запазването на природните местообитания, които са предмет на опазване в Природния
парк. Опитът на редица страни в целия свят показва, че колкото по-рано се
предприемат мерки срещу инвазивните видове, толкова по-малки са щетите и
разходите по тяхното унищожаване.
Сред чуждите растения медоносни са 13 вида (22.41%). Практическо значение
като медоносни на територията на Парка имат само 5 от видовете: Ailanthus altissima
(Mill.) Swingle, Amorpha fruticosa L., Elaeagnus angustifolia L., Gleditsia triacanthos L. и
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Robinia pseudoacacia L. Останалите видове имат твърде малка численост, за да имат
особено значение като медоносни.
Броят на отровните растения е висок – 16 вида (27.59%). От тях широко
разпространени са: Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Gleditsia triacanthos L., Laburnum
anagyroides Medicus, Rhus typhina L. и Robinia pseudoacacia L. Много от тях са
атрактивни със съцветията, есенното обагряне на листата и могат да бъдат опасни при
поглъщане или допир (напр. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle).
В Природния парк се срещат 4 вида (6.90%), култивирани с противоерозионна
цел: Amorpha fruticosa L., Gleditsia triacanthos L., Rhus typhina L. и Robinia pseudoacacia
L. Причината за това е добре развитата им коренова система и бързият им растеж. Тези
предимства

се

превръщат

в

недостатък,

тъй

като

видовете

лесно

се

саморазпространяват и се превръщат в инвазивни.
Изводи
Проучването на чуждите растения, разпространени на територията на Природен
парк „Шуменско плато”, се провежда за първи път. Получените резултати показват, че
използването на чужди видове растения на територията на Природния парк е основно с
декоративна или горскостопанска цел. Въвеждането им в Парка в редица случаи, обаче,
води до спонтанното разпространение на техните индивиди. Част от чуждите видове
растения в Парка са попаднали без съзнателната намеса на човека. За 8 от видовете
може с основание да се заключи, че са се превърнали в инвазивни за територията на
Природния парк. Те са реална заплаха както за останалите видове в засегнатата част от
местообитанията, така и за самите местообитания. Макар и повечето от инвазивните
видове да са разпространени в повлияни от човека местообитания, тяхното
разпространение в естествените местообитания вече е започнало. Други 8 вида са
включени в списъка на инвазивните видове за България, но нямат инвазивен характер в
Парка. Въпреки това те са потенциална заплаха и е въпрос на време поне част от тях да
бъдат причислени към горната група. Пет от инвазивните видове са включени в
списъка на най-опасните инвазивни чужди видове, застрашаващи биоразнообразието в
Европа. Препоръчваме предприемането на незабавни мерки с цел контрол над
числеността и разпространението на инвазивните видове.
Получените резултати могат да бъдат използвани като основа за сравнение с
резултатите от подобни изследвания в останалите природни паркове, както и в други
защитени територии в България.
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Приложение
Списък на чуждите видове растения в ПП „Шуменско плато”
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Българско име
Айлант
Американски винобой
Аморфа
Бигнониева каталпа
Бодлив смърч
Бял маргарит
Бяла злолетница
Бяла черница
Вейгела
Величествена юка
Виргинска хвойна
Влакнест шмак
Гледичия
Голям енчец
Градинска хортензия
Градинско фасулче
Давидов летен люляк
Джелолистна махония
Дойция
Дугласов тъжник
Жълтокафяв крин
Зелена дугласка

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Златен дъжд
Източна туйя
Испанска ела
Канадска злолетница
Китайски мехурник
Лавандула
Лиственица
Маакиев нокът
Майски сняг
Миризлива върба
Обикновен мерджан
Обикновена дюля
Обикновена хурма
Петлистна градинска
лоза
Плътновлакнеста
павловния
Ранен смин
Рогчесто киселиче
Салкъм

37
38
39
40

Латинско име
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Phytolacca americana L.
Amorpha fruticosa L.
Catalpa bignonioides Walt.
Picea pungens Engelm.
Symphoricarpus albus (L.) S. F. Blake
Erigeron annuus (L.) Pers.
Morus alba L.
Weigela florida (Bunge) A. DC.
Yucca gloriosa L.
Juniperus virginiana L.
Rhus typhina L.
Gleditsia triacanthos L.
Solidago gigantea W. Aiton
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
Fallopia aubertii (L. Henry) Holub
Buddleja davidii Franch.
Berberis aquifolium Pursh
Deutzia crenata Siebold & Zucc.
Spiraea douglasii Hooker
Hemerocallis fulva (L.) L.
Pseudotsuga menziessii (Mirbel)
Franco
Laburnum anagyroides Medicus
Platycladus orientalis (L.) Franco
Abies pinsapo Boiss.
Erigeron canadensis L.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Lavandula angustifolia Mill.
Larix decidua Mill.
Lonicera maackii Maxim.
Spiraea x vanhouttei (Briot) Carr.
Elaeagnus angustifolia L.
Lycium barbarum L.
Cydonia oblonga Mill.
Diospyrus lotus L.
Parthenocissus quinquefolia (L.)
Planch.
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.
Jasminum nudiflorum Lindl.
Oxalis corniculata L.
Robinia pseudoacacia L.

Семейство
Simaroubaceae
Phytolaccaceae
Fabaceae
Bignoniaceae
Pinaceae
Caprifoliaceae
Asteraceae
Moraceae
Caprifoliaceae
Agavaceae
Сupressaceae
Аnacardiaceae
Fabaceae
Asteraceae
Hydrangeaceae
Polygonaceae
Scrophulariaceae
Berberidaceae
Hydrangeaceae
Rosaceae
Xanthorrhoeaceae
Pinaceae
Fabaceae
Cupressaceae
Pinaceae
Asteraceae
Sapindaceae
Lamiaceae
Pinaceae
Caprifoliaceae
Rosaceae
Elaegnaceae
Solanaceae
Rosaceae
Ebenaceae
Vitaceae
Bignoniaceae
Oleaceae
Oxalidaceae
Fabaceae
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50

Синя люцерна
Спарциум
Столистна роза
Триделна градинска
лоза
Трилистна птелея
Увиснала форзиция
Филаделфус
Хибриден чинар
Хоризонтален
котонеастер
Хрян

51
52
53
54
55

Чемшир
Червен дъб
Червен маргарит
Черна черница
Японска дюля

56
57
58

Японска софора
Японски чашкодрян
Ясенолистен клен

41
42
43
44
45
46
47
48
49

Medicago sativa L.
Spartium junceum L.
Rosa centifolia L.
Parthenocissus tricuspidata (Stebold &
Zucc.) Planchon
Ptelea trifoliata L.
Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl
Philadelphus coronarius L.
Platanus hybrida Brot.
Cotoneaster horizontalis Decne.
Armoracia rusticana G. Gaertn., B.
Mey. & Scherb.
Buxus sempervirens L.
Quercus rubra L.
Symphoricarpus orbiculata Moench
Morus nigra L.
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.
ex Spach
Sophora japonica L.
Euonymus japonicus Thunb.
Acer negundo L.

Fabaceae
Fabaceae
Rosaceae
Vitaceae
Rutaceae
Oleaceae
Hydrangeaceae
Platanaceae
Rosaceae
Brassicaceae
Buxaceae
Fagaceae
Caprifoliaceae
Moraceae
Rosaceae
Fabaceae
Celastraceae
Sapindaceae
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Abstract
The published to date data on plants in Shumen Plateau Natural Park included in the
Red Data Book of Bulgaria are based on categories that are not used in modern nature
conservation. In modern conservation practice the separation into three categories: "extinct",
"endangered" and "rare" is no longer used. They have been replaced by categories adopted by
the International Union for Conservation of Nature (IUCN). With the publication of the Red
Data Book of the Republic of Bulgaria, where are used categories of IUCN, are provided an
opportunity to identify the plant species in the park that meet the latest international criteria.
The aim of our study is to present current information about the plants with
conservation status in the Shumen Plateau Natural Park, which are included in the Red Data
Book of the Republic of Bulgaria.
As a result of our study we found 11 species of vascular plants belonging to 10 genera
and 7 families. All of species are in the category "Endangered" (EN). Two of these species are
Bulgarian endemic species and one species is Balkan endemic. One of the species is a
Tertiary relict. Approximately half of the species are distributed on the stony and rocky
places. The other half of the species are distributed in forest and shrub habitats. Only one
species inhabits grasslands. We recommend the inclusion of this information in the
development of the next Management Plan of Shumen Plateau Natural Park.
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Растения в Червена книга на Република България в
Природен парк „Шуменско плато”
Виктор Феликсов1,*, Жулиета Белчева1
1

СОУ „Сава Доброплодни”, бул. „Мадара” 34, гр. Шумен – 9700
e-mail: victorfelivanov@gmail.com

Увод
Шуменското плато се отнася към платата и възвишенията в източната част на
Дунавската равнина, които са обявени за защитени зони по Натура 2000. Това е
обусловено от ролята им на центрове, поддържащи биоразнообразието сред обширни
агроценози или територии с фрагментирани гори. Представлява източният и най-голям
дял на Шуменските височини. То е най-типичното и най-високото сред остатъчните
плата в Североизточна България (фиг. 1) (Захариев и Радославова, 2010). По-голямата
част от Шуменското плато е обявена за Народен парк през 1980 г. и прекатегоризирана
в Природен парк през 2003 г. На територията на Природния парк се намира още една
защитена територия – резерват “Букака“, обявен през 1980 г. (Регистър на защитените
територии и защитените зони в България).

Фиг. 1. Географско положение на Природен парк „Шуменско плато”
(по Захариев и Радославова, 2013).
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Шуменското плато е обявено за защитена зона, която е част от международната
екологична мрежа Натура 2000, съгласно Директива 92/43/ЕЕС на Съвета на
Европейската общност за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна (Директива

за местообитанията). Целта на обявяване на защитената зона е

запазване на площта и естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на
защитената зона, а при необходимост и тяхното възстановяваане. Предмет на опазване
са 14 природни местообитания, един растителен вид, както и редица животински
видове (Информационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура 2000).
За първи път информация за растенията на Шуменското плато, които са
включени в Червена книга на Народна Република България (1984), е публикувана в
„Ботаническа характеристика на НП “Шуменско плато” (Андреев, 1992). Описани са 9
защитени, 1 застрашен и 8 редки видове растения. Лесно може да се установи, че има
разминаване на данните с тези в Червена книга на Народна Република България (1984),
където са посочени следните три категории видове: изчезнали, застрашени от изчезване
и редки. В „Растенията на Шуменското плато” (Захариев и Радославова, 2010) са
описани 7 застрашени от изчезване и 14 редки вида (Таблица 7 в Приложения). Същите
видове са посочени в статия, посветена на растенията с природозащитен статут,
ендемитите и реликтните растения на Шуменското плато (Zahariev, Radoslavova, 2010).
В Приложение 14 на актуалния План за управление на Природен парк „Шуменско
плато” (2011) са включени 5 застрашени от изчезване и 18 редки вида. Всички видове,
посочени дотук, са според Червена книга на Народна Република България (1984).
В съвременната природозащитна практика разделянето на три категории:
„изчезнали”, „застрашени от изчезване” и „редки” вече не се използва. Те са заменени с
категориите, възприети от Международния съюз за защита на природата (IUCN). Тези
категории са следните:


Изчезнали (EX) – Extinct. Наличието на даден вид в страната не е
потвърждавано най-малко през последните 50 години.



Критично застрашени (CR) – Critically Endangered. Числеността на вида в
страната е намаляла до критично ниво (от няколко до няколкостотин
индивида).



Застрашени (EN) – Еndangered. Съществува много висок риск от изчезване
на вида.
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Уязвими (VU) – Vulnerable. Видът се намира пред висок риск от изчезване.



Почти застрашени (NT) – Near Threatened. Видът не може да се определи
като критично застрашен, застрашен или уязвим сега, но е близо до това
състояние или може да попадне в някоя от горните категории в близко
бъдеще.



Слабо засегнати (LC) – Least Concern. Даден вид не е критично застрашен,
застрашен или уязвим. Това са широко разпространени видове с висока
численост.



С недостатъчно данни (DD) – Data Deficient. Даден вид е включен в тази
категория, когато липсва необходимата информация за риска от изчезване.



Неоценяван (NE) – Not Evaluated. Даден вид е в тази категория, когато все
още не е оценяван. Най-често това са наскоро установени за страната видове
и оттам – потенциални кандидати за по-висока категория на защитеност.

След публикуването на Червена книга на Република България (Пеев, 2015),
където са използвани категориите на IUCN, е необходимо да се определят видовете
растения в Парка, които отговарят на новите международни критерии.
Материал и методи
Природозащитният статут на видовете растения в Природен парк “Шуменско
плато” е определен според Червена книга на Република България (Пеев, 2015). За
подготвянето на списъка с растения са използвани План за управление на Природен
парк “Шуменско плато” (2011) и „Растенията на Шуменското плато” (Захариев и
Радославова, 2010). Българските наименования на видовете и определянето на
биологичния тип са според Определител на растенията в България (Делипавлов и др.,
2011). Семействата са определени според най-новата класификация, предложена от
Angiosperm Phylogeny Group (2009). Флорният елемент е определен от Конспект на
висшата флора на България (Асьов и др., 2012).
Резултати и обсъждане
Растенията с природозащитен статут в Природен парк „Шуменско плато”,
включени в Червена книга на Република България, са 11 вида от 10 рода и 7 семейства
(табл. 1). Всички видове са в категория „Застрашени” (EN).
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Таблица 1. Растения с природозащитен статут в Природен парк „Шуменско
плато”, включени в Червена книга на Република България (2011)
№

Българско

Латинско

наименование

наименование

Царборисово

Anthemis regis-borisii

подрумиче

Stoj. & Acht.

Добруджански

Artemisia pedemontana

пелин

Balbis

Евксинска

Campanula euxina

камбанка

(Velen.) Ančev

4

Оголена копривка

Celtis glabrata Steven

5

Пурпурен дремник Epipactis purpurata Sm.

6

Елвезиево кокиче

1

2

3

Семейство

Биоло-

Флорен

гичен тип

елемент

Asteraceae

p

Bul

Asteraceae

p

Pont-Med

Campanulaceae

p

Bul

Ulmaceae

t

Pont

Orchidaceae

p

subBoreal

p

Eur

Amaryllidaceae

p

Eur

Asteraceae

p

Pont

Caryophyllaceae

p

Bal

Orchidaceae

p

Eur

Rutaceae

p

Pont-Med

Galanthus elwesii Hooker Amaryllidaceae
f.

7

Снежно кокиче

Galanthus nivalis L.

8

Ледебуров миск

Jurinea ledebourii Bunge

9

Янкева кутявка

Moehringia jankae
Griseb. ex Janka

10

Пчелоносно

Ophrys apifera Hudson

бръмбарче
11

Лечебно седефче

Ruta graveolens L.

Легенда на използваните символи: p – многогодишно тревисто растение, t – дърво,
Bal – балкански, Bul – български, Eur – европейски, Med – средиземноморски,
Pont – понтийски, subBoreal – суббореален
В списъка не са включени видовете, които са декоративни в Природен парк
“Шуменско плато”. Това са: Конски кестен (Aesculus hippocastanum L.), Казашка
хвойна (Juniperus sabina L.) и Обикновен тис (Taxus baccata L.). Те имат
природозащитен статут само в своите естествени местообитания.
Прилагаме кратко описание (по азбучен ред на латинските имена на растенията)
на всеки от видовете:
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1. Царборисово подрумиче (Anthemis regis-borisii Stoj. & Acht.)
Семейство: Сложноцветни (Asteraceae)
Описание: Многогодишно тревисто растение. Листата последователни, перести.
Периферните цветове женски, езичести, бели, вътрешните двуполови, тръбести, жълти,
събрани в съцветие кошничка. Плодът наребрена плодосемка. Цъфти V-VII.
Местообитание: По сухи каменисти места.
Допълнителна информация: Български ендемит.
2. Добруджански пелин (Artemisia pedemontana Balbis)
Семейство: Сложноцветни (Asteraceae)
Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо до 30 сm, изправено,
неразклонено. Листата последователни, долните длановидно разсечени. Цветовете
тръбести, жълти, събрани в кошнички, обединени в гроздовидно съцветие. Плодът
плодосемка без хвърчилка. Цъфти VI-VIII.
Местообитание: По скалисти и каменисти места.
3. Евксинска камбанка (Campanula euxina (Velen.) Ančev)
Семейство: Камбанкови (Campanulaceae)
Описание:

Многогодишно

тревисто

растение.

Стъблото

изправено.

Листата

последователни, прости. Плодът кутийка. Цъфти VII-VIII.
Местообитание: По каменисти и скалисти места.
Допълнителна информация: Български ендемит.
4. Оголена копривка (Celtis glabrata Steven)
Семейство: Брястови (Ulmaceae)
Описание: Дърво с високо до 8 m стъбло или храст. Кората гладка, сива. Листата
последователни, кожести, широко ланцетни или неправилно ромбични, несиметрични,
напилени. Цветовете едно- и двуполови. Растението еднодомно. Двуполовите и
женските цветове единични. Мъжките събрани в дихазно съцветие. Плодът костилков с
кафявочервена месеста част. Цъфти III-IV.
Местообитание: В храсталаци по сухи каменисти места.
Допълнителна информация: Терциерен реликт.
5. Пурпурен дремник (Epipactis purpurata Sm.)
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Семейство: Салепови (Orchidaceae)
Описание: Многогодишно тревисто растение с вертикално коренище, разположено
дълбоко в почвата. Стъблото високо до 70 cm, изправено, неразклонено, сивозелено
или бледовиолетово, основата гладка, върхът гъсто покрит с мъх. Листата 4-13,
последователни, разперени, сивкаво зелени или бледовиолетови. Цветовете 20-50,
разтворени, увиснали, събрани в съцветие едностранен грозд. Хипохилът чашковиден,
отвътре лъщящ. Епихилът сърцевиден, белезникав или бледо лилав, ръбовете къдрави,
основата с две ясно очертани къдрави виолетови бра-давички, разделени с дълга бразда.
Плодът кутийка. Цъфти VІ-ІХ.
Местообитание: В габърови и разредени букови гори, покрайнините на гори.
6. Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii Hooker f.)
Семейство: Кокичеви (Amaryllidaceae)
Описание: Многогодишно тревисто растение със сферична до яйцевидна луковица.
Стъблата високи до 25 сm, изправени, неразклонени. Листата 2 приосновни, плоски,
линейни. Цветовете единични, бели, вътрешните околоцветни листчета със зелени
петна в основата и на върха. Плодът кълбест, месест, жълтозелен. Цъфти II-IV.
Местообитание: В гори и храсталаци.
7. Снежно кокиче (Galanthus nivalis L.)
Семейство: Кокичеви (Amaryllidaceae)
Описание: Многогодишно тревисто растение със сферична до яйцевидна луковица.
Стъблата високи до 25 сm, изправени, неразклонени. Листата 2 приосновни, плоски,
линейни. Цветовете единични, бели, вътрешните околоцветни листчета със зелени
петна само на върха. Плодът кълбест, месест, жълтозелен. Цъфти II-IV.
Местообитание: В гори и храсталаци.
8. Ледебуров миск (Jurinea ledebourii Bunge)
Семейство: Сложноцветни (Asteraceae)
Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо 15-80 cm, изправено,
неразклонено, бяловълнесто. Листата главно в приосновна розетка, приосновните
перести,

рядко

цели,

стъбловите

последователни,

цели,

приседнали,

отдолу

бяловълнести. Цветовете двуполови тръбести, червеновиолетови, събрани в съцветие
кошничка. Плодът плодосемка с хвърчилка от нееднакви власинки. Цъфти VI-VII.
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Местообитание: По сухи тревисти места.
9. Янкева кутявка (Moehringia jankae Griseb. ex Janka)
Семейство: Карамфилови (Caryophyllaceae)
Описание: Многогодишно тревисто растение. Стъблата многобройни, от основата
разклонени

прави

или

приповдигащи

се,

в

основата

вдървенели.

Листата

срещуположни, долните яйцевидни до яйцевидно продълговати, горните линейно
ланцетни, всички с дръжки. Цветовете бели, в малоцветни цимозни съцветия. Плодът
яйцевидна кутийка. Семената бъбрековидни, черни, зърнести, с жълтеникав
розетковиден придатък. Цъфти IV-VI.
Местообитание: По скали над с. Троица.
Допълнителна информация: Балкански ендемит.
10. Пчелоносно бръмбарче (Ophrys apifera Hudson)
Семейство: Салепови (Orchidaceae)
Описание: Многогодишно тревисто растение с кълбести или овални грудки. Стъблото
високо до 25 cm, изправено, неразклонено. Долните листа длъгнесто ланцетни, често
разположени в приосновна розетка, горните последователни, дребни, влагалищни.
Цветовете 4-12, събрани в гроздовидно съцветие. Устната дълбоко триделна в основата,
дълга 9-14 mm, меко кадифена или черна. Страничните дялове остри, къси, покрити с
власинки. Средният дял кълбовиден, шарката варира. Плодът кутийка. Цъфти ІV-VІ.
Местообитание: В храсталаци и светли гори.
11. Лечебно седефче (Ruta graveolens L.)
Семейство: Седефчеви (Rutaceae)
Описание: Mногогодишно тревисто растение с вдървенял корен. Стъблaта високи 1560 cm, в основата вдървенели, изправени, разклонени, голи. Листата последователни, 23 пъти перести, горните приседнали, перести. Листните дялове обратно яйцевидни до
линейно ланцетни, почти целокрайни или с вълновиден ръб. Цветовете жълти, събрани
в щитовидно съцветие. Плодът брадавичеста, гола кутийка. Семената ъгловати,
брадавичести, черни. Цъфти V-VIII. Плодоноси VI-IХ.
Местообитание: По каменисти, скалисти места и храсталаци.
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С най-много видове е семейство Сложноцветни (Asteraceae). Към него се
отнасят 3 вида: Добруджански пелин (Artemisia pedemontana Balbis), Ледебуров миск
(Jurinea ledebourii Bunge) и Царборисово подрумиче (Anthemis regis-borisii Stoj. &
Acht.).
Почти всички видове, с изключение на един, са многогдишни тревисти растения.
Приблизително половината от видовете се срещат по каменисти и скалисти места.
Другата половина от видовете са разпространени в горски и храстови местообитания.
Само един вид обитава открити тревисти места.
Видовете с природозащитен статут се отнасят към 6 различни флорни елементи.
Най-много видове имат европейски произход (Eur) – 3 на брой. Два вида са понтийски
флорни елементи (Pont), а още два вида имат понтийско-средиземноморски произход
(Pont-Med). Един вид е суббореален флорен елемент (subBoreal). Особено внимание
заслужават видовете с ендемичен произход. Два от тях са български ендемити:
Евксинска камбанка (Campanula euxina (Velen.) Ančev) и Царборисово подрумиче
(Anthemis regis-borisii Stoj. & Acht.). Един вид е балкански ендемит: Янкева кутявка
(Moehringia jankae Griseb. ex Janka). Един от видовете е терциерен реликт: Оголена
копривка (Celtis glabrata Steven).
Изводи
Представена е актуална информация за растенията с природозащитен статут в
Природен парк „Шуменско плато”, включени в Червена книга на Република България.
Установени са 11 вида от 10 рода и 7 семейства. Всички видове са в категория
„Застрашени” (EN). Два от видовете са български ендемити и един е балкански
ендемит.

Препоръчваме

включването

на

тази

информация

при

следващото

разработване на План за управление на Природен парк “Шуменско плато”.
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Abstract
The color of flowers in Cephalanthera rubra can be white instead of pink, which is a
result of lack of anthocyanins. This phenomenon is rare in nature. In a survey of the orchids
on the territory of Shumen Plateau we found white-flowered form of Cephalanthera rubra.
This is the first report of finding white-flowered form of Cephalanthera rubra in Bulgaria.
The habitat is pine (Pinus nigra Arnold) culture. The accompanying species are 30.
Despite the proximity of Cephalanthera rubra to a pathway not observed factors threatening
its numbers of population. Further studies are needed to establish other white-flowered
individuals in the population of Cephalanthera rubra on the territory of Shumen Plateau.
Keywords: Cephalanthera rubra, albiflora, white-flowered, Shumen plateau

Албифлорна форма на Cephalanthera rubra на територията на
Шуменско плато
Увод
Червеният главопрашник (Cephalanthera rubra (L.) Rich.) принадлежи към
семейство Салепови (Orchidaceae). Той е многогодишно тревисто растение с
вертикално коренище. Стъблата са високи до 60 см. Листата 2-8, стъблови, ланцетни, с
дължина 10-14 см. Съцветието гроздовидно, рехаво, дълго до 20 см, с 2-18 цвята.
Цветовете тъмно- до светлорозови, до 2.5 см (Фигура 1). Цъфти V-VІ, плодоноси VІІVІІІ (Петрова, 2014).
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Фигура 1. Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Видът расте в сухи разредени светли широколистни, иглолистни или смесени
гори, сред храсталаци, в покрайнините на горите. Предпочита варовити почви, сенчести
или полусенчести местообитания (Петрова, 2014).
Cephalanthera rubra е сравнително широко разпространена в Европа, Източна
Русия, Северна Африка – Мароко и Алжир, Мала Азия – Турция, Грузия, Азърбейджан,
Армения (Fay and Тaylor, 2015) (Фигура 2). В България е разпростанена в цялата страна
от 0 до 1700 м надм.в. (Фигура 3).
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Фигура 2. Разпространение на Cephalanthera rubra (L.) Rich. (The Euro+Med PlantBase
– the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity)

Фигура 3. Разпространение на Cephalanthera rubra (L.) Rich. на територията на
България (Асьов и др., 2012)
На територията на Шуменско плато Червения главопрашник има няколко
находища. Информация за вида на територията на платото е публикувана от:
Радославова, 2002; Нанова, 2004; Захариев и Радославова, 2010; Zahariev and
Radoslavova, 2010; Захариев и Радославова, 2013; Zahariev, 2014; Dimitrova et al., 2015.
На международно равнище видът е включен в Приложение 2 на Kонвенцията по
международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (Kонвенция
CITES).
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Макар и рядко при Cephalanthera rubra цветовете вместо розови могат да бъдат
бели, което е резултат от липсата на антоциани. По-често цветове са с розов отенък или
имат розови участъци и по-рядко са изцяло бели (Zschunke, 2012). Растенията, на които
цветове са лишените от пигменти, се означават като албифлорни.
Досега не е съобщавано за намирането на албифлорни екземпляри от
Cephalanthera rubra в България.
Материал и методи
Настоящото изследване е проведено по маршрутния метод през 2014 г.
Наблюденията са осъществени през периода април-юли. Видовете съпътстващи
албифлорния екземпляр от Cephalanthera rubra са определени с „Определител на
висшите растения в България” (Делипавлов и др., 2011). Наименованията на таксоните
са съгласно „Конспект на висшата флора на България” (Асьов и др., 2012). Жизнените
форми са представени по системата на Raunkiaer (1934). За определянето им е
използвана „Флора на НР България”, томове от 1 до 9 (Йорданов, 1963-1979; Велчев,
1982-1989). Албифлорният екземпляр от Cephalanthera rubra е документиран чрез
изготвяне на виртуален фотохербарий съгласно May (2013) и Nguyen et al. (2008).
Снимките на Фиг. 1 и 5 са авторски (М. Касчиева).
Резултати и обсъждане
При проучване на орхидеите по туристическите маршрути на ПП „Шуменско
плато” (Dimitrova et al., 2015) в едно от находищата (Фигура 4) на Cephalanthera rubra
установихме албифлорен екземпляр.
Находището съдържа над 50 индивида, като само един от тях е с бели цветове.
Цветовете нямат розов отенък, а са изцяло бели

(Фигура 5). Местообитанието е

култура от черен бор (Pinus nigra Arnold), разположена по северния склон на Шуменско
плато. Индивидите на Cephalanthera rubra заемат покрайнините на гората.
Местообитанието е в непосредствена близост до град Шумен, територията е силно
урбанизирана. В близост има път, голям поток от МПС и пешеходен туристически
маршрут, който води към “Паметник 1300 години България”. Албифлорният екземпляр
се намира до пешеходния туристически маршрут. Надморската височина е 326 м
(Google earth pro). Почвите в района са литокарбонатни рендзини и лесивирани почви
(План за управление на ПП Шуменско Плато).
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Фигура 4. Находище на албифлорния екземпляр от Cephalanthera rubra (L.) Rich. на
територията на Шуменско плато
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Фигура 5. Албифлорният екземпляр от Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Видовете съпътстващи албифлорният екземпляр са представени в Таблица 1.
Таблица 1. Съпътстващи видове на албифлорния екземпляр от Cephalanthera rubra (L.)
Rich.
Жизнена
№

Латинско име

Българско име

Семейство

форма

1.

Anthyllis vulneraria L.

Целебна раменка

Fabaceae

Н

2.

Astragalus onobrychis L.

Еспарзетово сграбиче

Fabaceae

Н

Горски късокрак

Poaceae

Н

3.

Brachypodium sylvaticum
(Huds.) P. Beauv.

4.

Calamintha sylvatica Bromf.

Горско миризливче

Lamiaceae

Н

5.

Campanula sibirica L.

Сибирска камбанка

Campanulaceae

Н

6.

Clematis vitalba L.

Обикновен повет

Ranunculaceae

Ph

7.

Clinopodium vulgare L.

Обикновен черновръх

Lamiaceae

Н
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8.

Cornus mas L.

Обикновен дрян

Cornaceae

Ph

9.

Coronilla varia L.

Пъстра зайчини

Fabaceae

Н

10.

Dorycnium herbaceum Vill.

Тревисто звездиче

Fabaceae

Ch

Дребнолистен дремник

Orchidaceae

Cr

11.

Epipactis microphylla
(Ehrh.) Sw.

12.

Fagus sylvatica L.

Обикновен бук

Fagaceae

Ph

13.

Galium album Mill.

Бяло еньовче

Rubiaceae

Н

14.

Hedera helix L.

Бръшлян

Araliaceae

Ph

Обикновен желтак

Cistaceae

Ch

Рехавоцветно секирче

Fabaceae

Cr

15.
16.

Helianthemum nummularium
(L.) Mill
Lathyrus laxiflorus (Desf.)
Kuntze

17.

Lotus corniculatus L.

Обикновен звездан

Fabaceae

Н

18.

Mycelis muralis(L.) Dumort.

Стенна салата

Asteraceae

H

19.

Ononis arvensis L.

Обикновен гръмотрън

Fabaceae

Ch

20.

Ophrys cornuta Stev.

Двурога пчелица

Orchidaceae

Cr

21.

Pinus nigra Arnold

Черен бор

Pinsceae

Ph

22.

Polygala major Jacq.

Голяма телчарка

Polygalaceae

H

23.

Prunella vulgaris L.

Обикновена пришница

Lamiaceae

Н

24.

Sanguisorba minor Scop.

Дребна динка

Rosaceae

Н

25.

Stachys recta L.

Прав чистец

Lamiaceae

Н

26.

Taraxacum officinale Web.

Лечебно глухарче

Asteraceae

Н

27.

Teucrium chamaedrys L.

Червено подъбиче

Lamiaceae

Ch

28.

Thymus pannonicus All.

Панонска мащерка

Lamiaceae

Ch

29.

Trifolium dubium Sibth.

Съмнителна детелина

Fabaceae

Т

30.

Trifolium pratense L.

Ливадна детелина

Fabaceae

Н

Повечето от съпътстващите видове са хемикриптофити (Н) – 16 вида.
Фанерофитите са 5 вида. Дървесните видове са представени от култура от Pinus nigra
Arnold. Срещат се единични екземпляри от Fagus sylvatica L., които са саморасли и с
височина до 1.50 м. Криптофитите и хамефитите са представени с по 5 вида, а
терофитите – с един.
Въпреки близостта на находището на Cephalanthera rubra до туристическа
пътека не се наблюдават фактори застрашаващи числеността му.
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Заключение
За пръв път в България е открит албифлорен екземпляр от Cephalanthera rubra.
Необходими са допълнителни проучвания за да се установи има ли други албифлорни
индивиди в популацията от Cephalanthera rubra на територията на Шуменско плато.
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Albinism in plants
Mariya Kaschieva1,*, Zheni Dimitrova1, Virdzhiniya Encheva1, Gergana Hristova1
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Abstract
Albinism in nature is a rare phenomenon. In plants, albinism is characterized by partial
or complete loss of chlorophyll pigments and incomplete differentiation of chloroplast
membranes. The complete absence of chlorophyll is fatal to plants. Some plant variations may
have unpigmented flowers or other parts. These plants are not totally devoid of chlorophyll.
This phenomenon is associated with the terms "hypochromia" and "albiflora". The aim of this
review is to show the diversity of unpigmented forms in plants and the reasons for their
formation.
Keywords: Albinism, albiflora, plants
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Parasitic plants in Bulgaria
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* Е-mail: kaschieva@abv.bg
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Abstract
The parasitic plants are deprived of chlorophyll and they don’t have autotrophic
nutrition. For their growth and development they use nutrients which come from
photosynthesizing host plants. In the region of Bulgaria there are Parasitic plants belonging to
four species and three families - Cuscutaceae, Orobanchaceae and Scrophulariaceae. Part of
them, are economically important weeds, occurring in crops. The aim of this overview
research is to represent some of morphological, physiological and ecological characteristic of
parasitic plants occurring in the region of Bulgaria.
Keywords: Parasitic plants, weeds, host plants
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Detailed GIS mapping of plants with conservation status in Central Group
of protected area Pobiti Kamani (Northeastern Bulgaria)
Stoyan Vergiev1,*
1
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*Е-mail: stoyanvergiev@yahoo.com
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Abstract
The aim of the present study is to check the current conservation status of rare,
endemic, vulnerable, threatened and protected plant species in Central Group (Northern and
Southern zones) of protected area Pobiti Kamani (Stone Forest). In order to investigate the
distribution of 9 plant communities (Alyssum borzaeanum, Anthemis regis-borisii, Arenaria
rigida, Centaurea arenaria, Dianthus nardiformis, Ephedra distachya, Lepidotrichum
uechtritzianum, Erysimum quadrangulum, Verbascum purpureum), a detailed GIS mapping
was performed, as well as GPS topographic survey. The collected field data were further
integrated and analyzed in a GIS environment using base maps and Digital Terrain Model
(DTM). As a result of the study, detailed distribution maps of investigated species
communities in Central Group were drawn. Special attention is paid to the zones where two or
more communities are overlapped. Localization of these hotspots is crucial for protection
management. This is the first phase of creation of GIS-based model for vulnerability
assessment and annual monitoring of status, distribution and conservation of plant
communities in protected area Pobiti Kamani.
Keywords: GIS mapping, protected area Pobiti Kamani, protected plants,
vulnerability assessment
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Pollen productivity estimates of key plant taxa for palaeoecological
quantitative reconstructions in Northeastern Bulgaria
Stoyan Vergiev1,*, Mariana Filipova-Marinova1
1

Museum of Natural History Varna, 41 Maria Louisa Blvd, 9000 Varna, Bulgaria
*E-mail: stoyanvergiev@yahoo.com
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Abstract
Pollen Productivity Estimate (PPE) is one of the main parameters that is used for
quantitative interpretation of fossil pollen data in palaeoecological reconstructions. A dataset
of pollen counts from 8 modern pollen samples together with corresponding vegetation data,
measured around each sample point in concentric rings, were collected. Three submodels of
the Extended R-Value (ERV) model are used to relate pollen percentages to vegetation
composition. The plant abundance of each pollen type is weighed by distance in GIS
environment in order to create a calibrated model. The reference taxon is Poaceae (PPE = 1,
with standard error = 0). The aim of the present study is to calculate PPE of key plant taxa and
to define the Relevant Source Area of Pollen (RSAP) in Northeastern Bulgaria. Most of the
tree taxa have PPE higher than 1 (ERV3 submodel). Cichoriceae, Fabaceae and Asteraceae
have lower PPE.
Keywords: Pollen Productivity Estimates, distance-weighted plant abundance,
Relevant Source Area of Pollen, Northeastern Bulgaria
Въведение
Надеждността на спорово-поленовия анализ, като инструмент за палеоекологични
реконструкции, зависи до голяма степен от изграждането на съвременни калибрирани
модели, които отразяват съотношението между съвременното поленово натоварване и
съвременната растителност (Sugita, 1994). Съотношението полен-растителност се
разкрива най-добре като се анализират поленовите спектри

от съвременни

повърхностни проби, разположени в близост до водни басейни и данните се сравнят с
растителните съобщества, произвели полена (Andersen, 1970). От голямо значение за
получаването на точни количествени реконструкции на палеорастителността при
математическото моделиране в GIS среда, е да се получат точни данни за ключови
параметри: прилежащата зона източник на полен (ПЗИП) и оценка на поленовата
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продуктивност (ОПП). За разлика от другите необходими при симулациите параметри,
тези два варират и се налага да бъдат изчислени за всяка една територия.
Колкото по-големи са размерите на даден воден басейн, толкова от по-голяма
територия той събира полен (Sugita, 1994). ПЗИП отразява територията около точката
на вземане на пробата, от която е възможно да бъде продуциран полен от съответен
таксон и той да се приеме за локален, т. е. се продуцира от растителността,
разположена в непосредствена близост до езерото. Другата част е резултат от далечен
пренос, приема се за поленово фоново натоварване и неговото количество е
константно.
Настоящото изследване има за цел да определи ПЗИП за Варненско-Белославския
езерен комплекс и ОПП за 30 таксона за североизточна България. Получените данни ще
послужат при проследяването на годишните вариации в тези параметри.
Материал и методика
При определяне на връзката полен-растителност са използвани 8 съвременни
повърхностни проби разположени около Варненско-Белославския езерен комплекс: 4
повърхностни мъхови проби (ПМП) и 4 повърхностни почвени проби (ППП) (Фиг. 1).

Фиг. 1. Карта на изследваната територия и местоположение на съвременните
повърхностни проби около Варненско-Белославския езерен комплекс.
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За анализ са събрани на случаен принцип 5 подпроби от почвения субстрат на
дълбочина максимум до 5 сm в рамките на пробна площадка с размери 1 × 1 m,
подпробите са смесени в една и от нея е взето количество от 3 сm3. Няколко подпроби
от различни видове мъхове са събрани в рамките на ограничена площ с размери 1 × 1 m
и смесени заедно в една повърхностна мъхова проба.
Лабораторната обработка на пробите е извършена в Лабораторията по
палинология на Природонаучния музей - Варна в съответствие със стандартния
ацетолизен метод на Faegri & Iversen (1989) и Birks & Birks (1980). За определяне на
поленовите спектри са изготвени нетрайни глицеринови микроскопски препарати, в
които са изброявани всички срещащи се в пробите поленови зърна и спори (минимална
поленова сума от 250 поленови зърна), като са определени до най-ниско таксономично
ниво и отнесени към определен поленов тип.
Фитоценологичното обследване на растителността около взетите проби е
извършено през 2015 г. в 4 концентрични пръстена, по 8 равноотдалечени трансекта,
започващи от точката на пробовземане и насочени навън, в съответствие с методиката
на Bunting et al. (2013), модифицирана за големи водни басейни (Vergiev, 2014) (Фиг.
2A). Количественото участие на видовете е оценено визуално в пробни площадки от 1 ×
1 m за тревни съобщества и 5 × 5 m за горски и храстови съобщества, като е отбелязана
степента на обилие по скалата на Braun-Blanquet (1964). Пробните площадки са
разположени в съответствие с методиката на Broström et al. (2004) (Фиг. 2Б).
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А

Б

Фиг. 2. А) Методика за описание на растителността около точката на вземане на
пробата (по Bunting et al. (2013) и Vergiev (2014); Б) Схема на местоположението на
пробните площадки в концентричните кръгове (по Broström et al., 2004).
Получените данни за разпространението и покритието са дигитализирани във
векторен формат с помощта на ArcGIS v.10.0 (ЕSRI Inc.). Поленовите данни са
обработени с програмата PolERV v.4.0 (HUMPOL v. 3.1) (Bunting & Middleton, 2005),
основаваща се на трите подмодела на Модела ERV (Extended R-value model) (Parsons &
Prentice, 1981; Prentice & Parsons, 1983; Sugita et al., 1999).
Резултати и обсъждане
Получените данни за разпространението на съвременната растителност са
осреднени за всеки изследван периметър и са дигитализирани във векторен формат в
GIS среда. Изчислено е процентното покритие на всеки растителен таксон и са
изготвени карти за всяка една от пробите (Фиг. 3). Извършен е и геопространствен
анализ на изследваната площ (269,84 km2), използвайки Digital Terrain Model.
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Фиг. 3. Карти на растителността около съвременните повърхностни проби
1. Водна повърхност, 2. Урбанизирани територии, 3. Пасища/тревни съобщества,
4. Заблатени територии, 5. Смесени дъбови и габърови гори, 6. Обработваеми площи,
7. Псамофитни съобщества, 8. Точка на вземане на пробата.
При спорово-поленовия анализ на съвременните повърхностни проби е отчитан
броя на поленовите зърна на 30 таксона, като процентното им участие във всеки
поленов спектър е преизчислено до 100%. Ограничението за 30 таксона се обуславя от
параметъра скорост на утаяване на поленовите зърна. Той се определя експериментално
и наличните литературни данни са за 30 таксона (Broström et al., 2004; Sugita et al., 1999;
Fredh et al., 2012).
Извършеният многовариантен анализ на данните за растителността (в рамките на
5000 метра от точката за вземане на пробата) и процентното участие на всеки поленов
тип в поленовите спектри определи съответствието между двата набора от данни.
Анализ на остатъците (RDA) показа висока корелация и силна връзка между
стойностите на полена и растителността (Фиг. 5). Математически това се изчислява
чрез ъгъла на общата насоченост между двата вектора и значението на двете оси.
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Фиг. 4. Поленови спектри на съвременните повърхностни проби
Пермутациите на стохастичният статистически метод „Монте Карло“ показват
малък ъгъл и съответно ниска стойност на р – 0,01. Най-голяма степен на съответствие
показват Poaceae, Carpinus betulus, Fraxinus, Quercus и Betula. Големи отклонения имат
Artemisia, Plantago lanceolata, Aster-type и Cichoriceae. При построяването на
диаграмата собствените стойности за абсцисата са 0,09, а за ординатата – 0,13.

Фиг. 5. Ординационна диаграма на анализ на остатъците (RDA). Биплот на
съотношението растителност-поленови данни.
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Математически, ПЗИП е разстоянието при което, съотношението между
представянето в растителността и поленовите спектри на всички таксони има линейна
намаляваща зависимост, която е определена и от теоретичните постановки в модела
ERV. След това разстояние тази зависимост остава линейна, но кривата изпада в
асимптота и осцилира около една стойност, т. е. не се подчинява на фактора тежест
(Jackson & Lyford, 1999).
С помощта на програмата PolERV v.4.0 (HUMPOL v. 3.1) са изчислени
стойностите на функцията на максималната вероятност между поленовите спектри и
реалната растителност. Нанесени на XY диаграма спрямо разстоянието от точката на
вземане на пробата се определя крива. Радиусът на зоната е оценен на разстоянието на
което функцията наближи асимптота. Тествани са и трите подмодела на ERV. Те дават
близки стойности, но за радиус се приема най-ниската стойност и балансираната по
отношение на стойностите логаритмична крива.
Оценката на ПЗИП в настоящото изследване, варира между 4310 m и 4830 m, в
зависимост от използвания подмодел. ERV1 показва най-висока стойност, както на
функцията на максималната вероятност (43820), така и на радиуса – 4830 m. При ERV2
най-ниската и най-високата стойности на функцията са между 28510 и 37330. Моделът
показва малка разлика, но дава сравнително голям радиус – 4610 m. Подмодел 3
показва сравнително закономерно логаритмично намаляване на кривата до достигане
на асимптота. Този модел демонстрира по-добър баланс на кривата и показва наймалкия радиус – 4310 m (Фиг. 6). Основавайки се на теоретичните постановки, за
радиус на ПЗИП трябва да се избере 4310 m. Това е почти идентична стойност с
предходни изследвания за същия район (Vergiev, 2014).
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Фиг. 6. Криви на Функцията на максималната вероятност, съотнесена към отстоянието
от точката на вземане на пробата.
Извършена е оценка на поленовата продуктивност на 30 основни таксона (Фиг. 7).
Използвани са и трите подмодела на ERV. Най-добрата оценка на производителността
се получава до разстоянието на ПЗИП, осреднената производителност и стандартното
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Фиг. 7. Оценка на поленовата продуктивност и допустимата грешка за 30 таксона.
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отклонение за всеки таксон са изчислени до 5000 m. По този начин се пренебрегва
всяко изменение, което може да настъпи под въздействието на външни фактори извън
зоната.
За референтен таксон е избран Poaceae и всички стойностти на ОПП са изчислени
спрямо него, поради междинната относителна поленова производителност, близка до 1.
При изчисленията и на трите подмодела Poaceae има ОПП 1,0 и стандартна грешка 0.
При използването на ERV1 шест от изследваните таксони имат ОПП под тази на
референтния таксон Poaceae (Fraxinus, Ulmus, Cornus mas, Fabaceae, Asteraceae и
Cichoriceae). Всички останали показват по-високи стойности, като максимуми имат
Betula (8,7) и Plantago lanceolata (12,0). Quercus, Plantago lanceolata, Rumex и
Chenopodiaceae показват голяма стандартна грешка, което индикира за големи
вариации в ОПП на тези таксони от разстоянието на ПЗИП (4310 m) до максималното
разстояние на проучването (5000 m) и отвъд него.
Данните при ERV2 показват големи вариации и високи стандартни грешки. Само
2 от изследваните таксона имат ОПП под тази на Poaceae (Asteraceae и Cerealia-type).
Всички останали показват по-високи стойности. Максимуми се отчитат при Juniperus
(12,21), Chenopodiaceae (10,13) и Plantago lanceolata (10,2). При тях се отбелязва и найголяма грешка, съответно 2,78, 2,28 и 2,6. Големите вариации и стандартни грешки
определят този подмодел като най-малко приложим, което се доказва и от
изчисляването на ПЗИП.
При ERV3, всички дървесни таксони показват стойности по-високи от 1,0.
Единствено по-ниска продуктивност имат тревистите Cichoriceae (0,9), Fabaceae (0,6) и
Asteraceae (0,31). Максимуми се отбелязват при Plantago lanceolata (11,3), Betula (9,0) и
Fagus (6,92). В сравнение с другите подмодели, ERV3 показва най-ниски стойности на
стандартната грешка. Това в комбинация с закономерната крива на логаритмичната
вероятност показва този модел като най-подходящ за извършване на реконструкциите
за района на Североизточна България.
При повечето дървесни таксони стойностите са по-високи от 1,0, което е в
съответствие с изследвания на ОПП в различни части на Европа (Broström et al., 2004).
Тревистите видове, които се опрашват от насекоми по правило имат ниска поленова
продуктивност (Real, 1983). Такъв таксон, показващ ниски стойности е Fabaceae.
Изводи
Радиусът на Прилежащата зона източник на полен за Варненско-Белославския
езерен комплекс е оценен на 4310 m, което показва ниска степен на тежест на фактора
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отстояние от вземане на пробата. Подмодел ERV3 демонстрира по-добър баланс на
кривата и показва най-малък радиус.
На базата на извършения спорово-поленов анализ на съвременни повърхностни
проби и обобщени данни за растителността, е установена линейна зависимост за
връзката полен-растителност за 30 растителни таксона за Североизточна България.
Получените данни показват, че в сравнение с другите подмодели, ERV3 показва
най-ниски стойности на стандартната грешка при ООП и демонстрира по-добър баланс
на кривата и най-малък радиус. Следователно този модел е най-подходящ за
извършване на палеоекологични реконструкции в района на Североизточна България.
При сравнение с изследванията от предходните два вегетационни периода, ПЗИП
и ОПП показват близки стойности, като разликите попадат в рамките на стандартно
допустима грешка.
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Abstract
Diversity of species is one of the most important qualities of the community which
reflects its complexity and structure. The inventory of the fauna complexes in a specific
geographic region could serve as a model for the study of the role of environment in the
biogeographic distribution of species, in the models of faunogenesis as well as in the
formation of the specific biota.
The aim of this research is to study α-diversity of class Diplopoda (subphylum
Myriapoda) in a relatively poorly studied region in the North-eastern Bulgaria – the Madara
Plateau.
The material was gathered from 11 working sites, by the means of ten Barber traps on
each site, in the period June 2012-February 2015. The abundance of species in Diplopoda
communities has been defined on the basis of the diversity index (Н/) of Shannon-Weaver and
the degree of equality –Berger-Parker index.
During the period of research 2776 Diplopoda of 12 species from 4 orders, i.e.
Glomerida, Polydesmida, Chordeumatida and Julida have been gathered. The Diplopoda
community is represented by species with comparatively high numbers. Only the species
Megaphyllum unilineatum and Anamastigona bilselii, represented by 1 and 13 individuals
respectively, exhibited smaller numbers. All other species, especially Glomeris hexasticha,
Polydesmus complanatus, Leptoiulus trilineatus, Cylindroiulus boleti, Megaphyllum
bosniense, Megaphyllum lictor, and Megaphyllum transsylvanicum, featured high and
comparatively similar number of individuals, which attributes high degree of equality to their
communities and high values of Berger-Parker index (d) – 3.478.
The community of Diplopoda in the Pine Wood features the highest diversity of
species (H’=1.748) and comparatively high degree of equality (d=2.876). In general, all forest
habitats on the Madara Plateau are characterized with high α-diversity of the Diplopoda
communities in which the index of Shannon-Weaver and the degree of equality are almost the
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same. Lime wood and open meadows have low biodiversity as they offer more xeric
conditions which are not so favourable for the development of the Diplopoda especially
during the hot dry summer months.
Keywords: α-diversity, biodiversity, Shannon-Weaver index, Berger-Parker index.
Acknowledgements: The study has been financially supported by project RD-0866/02.02.2016, funded by the Shumen University "Episkop Konstantin Preslavsky".
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Abstract
National Park "Pirin" is one of three national parks in Bulgaria. Falls entirely within
the territory of the eponymous mountain. Announced in 1999 in order to maintain the
diversity of ecosystems and biodiversity conservation in them.
Pirin is very beautiful and interesting mountain located in southwestern Bulgaria. This
unique natural area includes the watersheds of large and beautiful rivers, numerous cirques,
over 140 lakes, numerous precipices and precipice caves. It is distinction by an extremely
large number of endemic, rare and relict species.
Besides protecting the rich biodiversity National Park "Pirin" can contribute to
developing ecotourism in Bulgaria.
This report includes material from observations and impressions gathered during
conducted in 2015 field training practice in geomorphology and geography of soils by
students of Shumen University, specialty Ecology and Environmental Protection.
Keywords: protection, endemics, relicts, natural park, ecotourism
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Abstract
In the article the results of research on the nesting of two pairs of field sparrows
Passer montanus in an artificial nest box are presented. Through continuous recordings from
a camcorder placed inside the house, data on the frequency of parent visits in feeding the
youngsters have been analyzed. Studies were conducted in May and June. A negative
correlation was established between the activity and variation of temperature in the daytime.
The visits were on average 267.5 (347 max - 188 min) a day and between 25.7 and 3.42
entries per hour. Maximal number of entries reached 51 per hour. Only 10% (max 12% - min
8%) of exits have been with removal of fecal bags.
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Investigation of the biotechnological parameters of a strain Lactobacillus
fermentum S8, cultivated on different carbohydrates
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Abstract
The aim of this study was to test the ability of the strain Lactobacillus fermentum S8
to utilize various carbohydrates. The periodic cultivation was performed on modified medium
- mMRS, wherein the carbon source is different: glucose, fructose, galactose, maltose and
lactose. The biotechnological parameters of the process were calculated and growth curves
were constructed. The protein was calculated by the method of Lowry. The reducing
saccharides and the amount of glucose at the end of the fermentation were also measured. The
pH and total acidity were defined by colorimetric method.
The results show that the strain Lactobacillus fermentum S8 digested various
carbohydrates differently. When ordinary carbon source (glucose) was replaced with another
the species responds to the stress by synthesizing exopolysaccharides which are a kind of
defensive mechanism for adaptation. Furthermore, the strain exhibits polymorphism - it is
able to change its shape when grown on different carbohydrate sources, which probably also
is related to the adaptation of the species.
Keywords: carbohydrates, growth rate, Lactobacillus sp.
Acknowledgement: Support from the Research Fund of the Konstantin Preslavsky
University of Shumen (Project No. RD-08-66/02. 02. 2016, Department of Biology).
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Abstract
Incineration is the commonest and most effective way of medical waste treatment in
all countries in the world. Incinerator installations are large-scale, expensive, but with high
effectiveness and reducing the waste volume with up to 95%. Important disadvantages are
high emissions of dioxins, furans and other pollutants released in the air after incinerations of
the disposals. The modern technologies offer some alternative and environment-friendly
methods – microwaves and radiation treatments are ones of the most powerful and productive
ways to treat bio-medical waste. When using these methods, a total destruction of infectious
agents can be achieved together with slight environment harm.
Keywords: medical waste treatment, microwave sterilization, electron beam
sterilization, ecology
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Резюме
Инсинерацията се е наложила като най-ефективен и рентабилен метод за
обезвреждане на медицински отпадъци (МО) във всички проучени страни по света.
Инсталациите са мащабни и скъпо струващи, но имат много голям капацитет, висока
продуктивност, обезвреждат напълно МО и намаляват обема им до 95%. Недостатък в
технологията са емисиите от диоксини, фурани и други замърсители, които се отделят
като отпадни газове във въздуха при процеса на горене.
Технологичният прогрес в съвременното общество предлага някои алтернативни
и по-екологосъобразни методи за надеждно обезвреждане на медицински опасни
отпадъци. Микровълновата стерилизация и стерилизацията с електронни лъчи са едни
най-съвременните подходи, отличаващи се с високата си ефективност. Чрез тях се
постига пълно обезвреждане на инфекциозни болнични отпадъци и минимална вреда за
околната среда. Добре е те да се познават добре от всички експерти в областта на
третирането на опасни МО и здравните работници.
Въведение
Управлението на медицински отпадъци (МО) е обществено значим проблем, тъй
като те са потенциални носители на инфекциозни елементи и техниките за тяхното
третиране е важно да са надеждни и същевременно с добри екологични показатели за
околната среда.
Генерираните в лечебни и здравни заведения болнични отпадъци се
класифицират

на

отпадъци

непритежаващи

опасни

свойства

(незамърсени

с
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биологични течности и инфекциозни материали) и опасни отпадъци (потенциални
носители на инфекциозни елементи) (Таблица 1).
Таблица 1. Класификация на опасните отпадъците, генерирани от лечебни и/или
здравни заведения (ДВ, 2004).
1. Биомедицински отпадъци

2. Отпадъци от остри
предмети
3. Отпадъци, съдържащи
опасни химични
вещества/смеси

1.1. Биологични медицински отпадъци – анатомични
отпадъци, включително кръв, биологични течности и
други
1.2. Лабораторни отпадъци – култури и щамове,
съдържащи жизнеспособни биологични агенти,
съдове и прибори, използвани за пренасяне,
инокулиране и смесване на култури от инфекциозни
агенти
1.3. Отпадъци, замърсени с кръв и биологични
течности
Употребени игли, дренажни тръби, спринцовки с
игла, перца, счупени стъклени съдове, ампули,
пипети, скалпелни остриета, ланцети и други
3.1. Остатъчни количества химични вещества/смеси,
фиксиращи разтвори, разтворители, биоциди
(дезинфектанти), почистващи препарати и други
3.2. Негодни за употреба батерии
3.3. Консумативи, съдържащи тежки метали
3.4. Амалгамни отпадъци от зъболечение

Според държавните изисквания, в България третирането на опасни МО,
образувани в лечебни и здравни заведения, се извършва чрез изгаряне в инсинератор,
обеззаразяване чрез автоматизирани системи за раздробяване и автоклавиране,
комбинация от раздробяване, автоклавиране и високочестотно/ микровълново
облъчване или чрез друг вид автоматизирана система, чиято ефективност се поддава на
контрол (ДВ, 2015). Всеки един от изброените методи на обезвреждане на МО не може
сам по себе си изцяло да реши проблема с генерираните опасни болнични отпадъци.
Поради това тези методи трябва да се допълват взаимно (Тодорова и сътр., 2009),
съобразно тяхното приложение и ефективност.
Депониране
В някои страни депонирането на инфекциозни отпадъци може да е забранено
съгласно националните разпоредби и практики. Обезвреждането на инфекциозни
отпадъци на депа значително увеличава рисковете за човешкото здраве и околната
среда, произтичащи от контакта с инфекции от тези източници. Възможно е изтичане
на течност от отпадъците в почвата, което води до замърсяване на подземните води,
както и на повърхностните такива.
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В българското законодателство, в съответствие с Директива 1999/31/EC
(Тодорова и сътр., 2009), е въведена забрана за депониране на инфекциозни отпадъци
от хуманно и ветeринарно здравеопазване, включително на сметища с клетки за опасни
отпадъци. Всички болнични заведения, с изключение на единичните медицински и
стоматологични кабинети са задължени да се справят с генерирания опасен болничен
отпадък, което е правно регламентирано в Закона за управление на отпадъците (ДВ,
2015).
Автоклавиране
Автоклавирането е метод на стерилизация с пара при висока температура,
създавайки налягане (Medwaste, 2012). Режимът на работа включва температура наймалко 121 °С в продължение на 15 мин. По данни на Program for Appropriate
Technology in Health (USA) (РАТН, 2005) инсталацията е на приблизителна стойност от
36000* до 889000 щатски долара (*с парен стерилизатор).
През последните десетилетия автоклавните инсталации поемаха обезвреждането
на не малка част от МО, но днес приложението им е ограничено. Причината е, че при
процеса не винаги е възможно да се гарантира 100% ефикасност относно
обезвреждането на МО, особено ако вътре в отпадъка има затворени съдове. Това
поставя под въпрос унищожаването на всички патогенни микроорганизми. Освен това,
не се променя вида на отпадъка (трудно може да се различи обработения от
необработения, което изисква високоефективна система за контрол) (Medwaste, 2012) и
много от общинските депа отказват да депонират МО, обработени с тази технология.
Съображенията им са, че те се нуждаят от последващо третиране за пълно
обезвреждане на инфекциозните елементи. В столицата, в УМБАЛ „Света Екатерина” е
в експлоатация автоклавираща система (СО, 2009).
Инсинерация
Нашето проучване показва, че инсинерацията е основен (80-90% от МО (Martini,
1993) (EРA, 2016)), а в някои страни като Корея (Jang et al., 2009) - единственият правно
регламентиран подход, за обезвреждане на МО.
Инсинерацията е високоефективен метод за третиране на медицински отпадъци
чрез изгаряне. Съществени предимства са пълното обеззаразяване на МО и
намаляването на обемът им до 95% (Birpınar et al., 2009). Недостатък на
инсинераторите, обаче, е че при неправилна експлоатация в процеса на работа могат да
се отделят значителни емисии в околната среда - въглероден оксид (в резултат на
непълно изгаряне), прахови частици, хлороводород, метали (например живак, олово,
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арсен и кадмий) (Segura-Munoz at al., 2004), полициклични ароматни въглеводороди
(ПАВ) (Lee et al., 2002; Levendis et al., 2001), и диоксини и фурани (Brent & Rogers,
2002; Lee at al., 2002; Jang et al., 2006). В световен план се прилагат модерни устройства
за контрол над емисиите, които са в състояние значително да ги намалят. По данни на
Jang (Jang et al., 2006) в това направление широко се използват циклони, полу-сухи
скрубери, и ръкавни филтри. Инсталацията е на приблизителна стойност от 2000 до
1600000 щатски долара (РАТН, 2005).
WHO, HCWH и други организации (HCWH, 2004) са в подкрепа на твърдението,
че болниците биха могли да насочат политиката си по опазване на околната среда като
прилагат и иновативни технологии, за обезвреждане на част от генерираните отпадъци.
Това би подобрило значително екологичните им показатели. Част от съвременните
подходи са микровълновата стерилизация и стерилизацията с електронен лъч, които все
повече се доказват като перспективни техники с много добра ефективност и екологична
насоченост (Tata & Beone, 1995; Vesilind et al., 2002). Част от МО са годни за
рециклиране – плацента се използва като суровина за фармацефтични продукти, PVC
продукти и други, които е необходимо да се изведат от общите МО по време на етапа
на сепарация (Jang et al., 2006).
Микровълнова стерилизация
Представлява една от най-съвременните техники за стерилизация (Tata & Beone,
1995). При процесът на микровълнова стерилизация се използва лъчиста енергия за
отопление на влага в отпадъците и/или гореща вода, която се добавя към тях.
Инфекциозни агенти се елиминират чрез топлина и налягане, не в резултат на излагане
на микровълните. Отпадъците се нагрява между 95°С - 100°С за определен период от
време (РАТН, 2005). Апаратурата разпределя топлината равномерно в целия отпадък, и
често не се нуждае от допълнителна влага, като проводник (Lisle et al., 2006). Това от
своя страна води до минимални количества водни пари, които в последствие да се
изпускат в атмосферата (за разлика от процеса на автоклавиране). Капацитетът им
варира от няколко килограма на час до 400 килограма на час. По данни на Program for
Appropriate Technology in Health (USA) (РАТН, 2005) инсталацията е на приблизителна
стойност 600000 щатски долара.
Микровълновите стерилизатори могат да работят само с електрическа енергия,
употребата на твърдо и течно гориво (необходимо за инсинераторите) се елиминира,
като по този начин газовите емисии се свеждат до минимум. Това отличава
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микровълновата инсталация като екологосъобразен метод, сравнение с останалите
подходи за третиране на опасни болнични отпадъци (Medwaste, 2012).
Като недостатъци могат да се отчетат пригодността им да се използват само на
територията на един обект и факта, че обезвредените отпадъци, според някои наредби,
се нуждаят от допълнително третиране (Тодорова и сътр., 2009), подобно на
автоклавирането. Не всички отпадъци могат да се третират с микровълновата
инсталация, включително някои летливи вещества и отпадъци с много голяма маса
(РАТН, 2015).
В УМБАЛСМ „Пирогов” – София е изградена и функционира такава
инсталация, както и в УМБАЛ „Царица Йоана - ИСУЛ” и "Медицински институт –
Централна клинична база МВР" (РИОСВ, 2009). Според българското законодателство,
отпадъците преминали през микровълново обеззаразяване се причисляват към групата
на битовия отпадък и могат да бъдат изхвърляни в системата на обикновеното
сметосъбиране, което елиминира битуващото схващане, че третираният с този метод
отпадък трябва да бъде инсинериран (Medwaste, 2012).
Стерлизация с електронен лъч
Представлява иновативен метод с висока надеждност, при който стерилизацията
се осъществява чрез йонизиращо лъчение (електронен лъч или гама лъчи). Основава се
главно на инхибиране действие на ДНК (РНК) молекулите на патогенните
микроорганизми (Tаta & Beone, 1995), което води до клетъчна смърт.
Техниката на стерилизация включва внасяне на МО в конвейер, който ги
превозва бавно до отвор, през който преминава електронния лъч от генератора (Мaxim
integrated, 2015). Скоростта на конвейра се прецизира според количеството на МО, като
се осъществява непрекъсната обработка. За адекватно проникване на потока на
електронната енергия се изискват енергийни нива с големина 5MeV да 10MeV (Tаta &
Beone, 1995). Снопът от електрони лъчи не прониква толкова дълбоко, колкото гамалъчението, но за сметка на това стерилизацията с електронен лъч е по-бърза и при нея
не се генерират ядрени отпадъци. Този метод унищожава всички видове патогени,
включително вируси, гъби, бактерии, паразити, спори и плесени (Мaxim integrated,
2015). В България все още не са изградени инсталации за обезвреждане на МО с
електронен лъч.
Заключение
В помощ на инсинерацията, като конвенционален подход в обезвреждането на
МО, могат да се прилагат иновативни технологии, като микровълновата стерилизация и
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стерилизацията с електронен лъч. Всяка от тези технологии има своите специфични
характеристики и може успешно да заеме място в третирането на МО. Необходимо е не
само да се насочим към технологии, които ще елиминират инфекциозните свойства на
болничните отпадъци, а и такива, които демонстрират добри екологични показатели.
Грижата за природата и отговорността към състоянието на околната среда ще
допринесе както за нашето здраве, така и за това на идните поколения.
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Abstract
Medical waste generated by health-care facilities is a potentially infectious material.
Its management continues to be a complex issue with high importance for public health and
environment.
Various physical, chemical and radiation methods could be used for sterilization and
treatment of medical waste. Incineration is the most common method applied all around the
world. It has significant advantages – total elimination of the hazardous waste, volume and
weight reduction, high productivity. But the incineration process releases high amounts of
harmful emissions of organic and inorganic pollutants in the environment. In this context,
strict control measures are required for proper exploitation of incinerators.
Keywords: medical waste treatment, incineration, ecology
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Резюме
Генерираните от лечебни и здравни заведения медицински отпадъци са
потенциални носители на инфекциозни елементи. Тяхното управление е комплексен
въпрос, който има голямо обществено значение за здравето на населението и
благосъстоянието на околната среда.
Има различни физични, химични и включващи използването на радиация
методи за стерилизация на болнични отпадъци, като всеки от тях се отличава с
характерни особености и приложение. В световен мащаб изгарянето (инсинерацията)
на медицинските отпадъци се е наложил като подход за третирането им с най-добри
показатели – пълно обезвреждане на опасните отпадъци, намаляване на теглото и
обемът им, голяма производителност. Процесите на горене, обаче, са свързани и с
отделянето на емисии в околната среда и в този смисъл при експлоатацията на
съоръженията е необходимо да се спазват стриктни изисквания за контрол на
замърсителите и горивните процеси.
Въведение
Медицинските отпадъци (MO) включват всички видове отпадъци, генерирани от
здравни заведения - болници, медицински центрове, клинични лаборатории,
ветеринарни болници, медицински изследователски центрове и диспансери (Da Silva et
al., 2005). Около 80% от болничните отпадъци са от общ характер, а 15-20% (Da Silva et
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al., 2005; Medwaste, 2012) са заразени с инфекциозни агенти (микробиологични
изследвания, кръв и кръвни продукти, отпадъци от пациенти със заразни болести,
патогенни микроорганизми) (Medwaste, 2012). Поради своето съдържание на опасни
вещества, те представляват сериозна заплаха за околната среда и здравето на хората.
Управлението на MO се превръща в проблем с нарастващо значение в почти
всички индустриално развити страни (Tata & Beone, 1995). Актуалността на темата се
подсилва и от липсата на обучение, информираност и финансови ресурси в много
страни по света (Birpınar et al., 2009). Третирането на MO в България се определя от
Наредба № 1 (2015) за изискванията към дейностите по събиране и третиране на
отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.
Отпадъци от лечебни и/или здравни заведения, се класифицират на:
- Непритежаващи опасни свойства (битови, опаковки, бутилки, гипсови отливки,
банки, бельо и др., които не са замърсени с биологични течности и инфекциозни
материали)
- Опасни отпадъци (ДВ, 2004).
Данните от всички проучени държави в световен мащаб показват, че
инсинерацията е водещият метод за третиране на медицински отпадъци (Alagöz et al.,
2006; Birpınar et al., 2009; Da Silva et al., 2005; Hansen et al., 2014; Jang et al., 2006;
Shareefdeen, 2012; Walkinshaw, 2011). Световната практика показва, че чрез изгаряне се
обезвреждат приблизително 80% (Martini, 1993) - 90% (EPA, 2016) от генерираните
през годината инфекциозните MO.
Инсинерация
Инсинерацията представлява метод за термично третиране на отпадъци,
посредством контролирано горене, с цел тяхното обезвреждане, намаляване на обема
им и често оползотворяване на отделената в процеса eнергия (Medwaste, 2012). Днес
инсинерацията е интегриран подход в управлението на отпадъците в Европа наред с
рециклирането, депонирането и други методи.
Инсинераторът за медицински отпадъци има две горивни камери. В основната
горивна камера отпадъците се изгарят при температура от 900 °С. Димните газове от
тази камера са насочени към вторичната горивна камера, където при температура от
1200 °С се доизгарят за време от 2 секунди (Birpınar, 2009; ISTAC, 2015). За да бъде
изцяло в съответствие с желаните емисионни норми, инсталацията за изгаряне включва
димоотвод при обработката на отделните компоненти и е снабдена със система за
124

Fourth student scientific conference “Еcology and environment” April 22-23, 2016
контрол на мултизамърсителите, за да се отстрани опасното съдържание на изгорелия
газ при изгарянето.
Предимство на технологията е, че не се изисква съществена предварителна
подготовка на отпадъците (Martini, 1993). За разлика от други методи на работа като
например автоклавна стерилизация, чрез инсинерацията се получават много по-малко
крайни продукти. След пълното изгаряне на МО теглото и обема им намалява
съответно с 75% и 95% (Birpınar, 2009; ISTAC, 2015). Освен това, използването на
рециклирания прах в строителството се превръща в световна практика. Инсинерацията,
за разлика от други методи, може да се използва за всички видове отпадъци,
възникнали в здравни и лечебни заведения и осигурява пълно обеззаразяване на
отпадъците в кратки срокове (Medwaste, 2012).
Недостатък на инсинераторите е отделянето на емисии от вредни за околната
среда вещества – фурани, диоксини и други, при процесите на горене. Необходима е
площадка (хладилна камера) за временно съхранение преди подаване в инсталацията,
високи капитални вложения, депониране на остатъка след изгаряне, по-тежки
последици при евентуални аварии (Тодорова и сътр., 2009).
Практики за управление на МО в България
В „Програмата за опазване на околната среда на Столична община” (2010-2020)
е опоменато, че за момента няма достоверна информация за общото годишно
количество генерирани болнични отпадъци на територията на столицата (СО, 2009).
Нашето проучване показва, че този факт е в сила за почти всички общини в страната.
Повечето бивши окръжни болници разполагат със собствени инсталации за
горене, т. нар. сметогорни, но към днешна дата не могат да се използват, тъй като не
отговарят на европейските изисквания за изграждане и експлоатация. От 2006 година е
преустановена дейността на съоръженията на 36 многопрофилни болници за активно
лечение (МБАЛ) (ИАОС, 2003), които не отговарят на нормативните изисквания.
Причините са най-често липсата на оборудване с автоматична система за следене и
отчитане на емисиите вредни вещества в отпадъчните газове, липсва на система за
автоматично преустановяване на подаването на отпадъци в горивната камера, режим на
работа с достигане на необходимата висока температура и други (МОСВ, 2009;
Тодорова и сътр., 2009).
Относно крайното третиране на МО, в София функционира един инсинератор –
УМБАЛ „Александровска болница” (Стоянов, 2013) – той е изграден от ПУДООС. В
последните години е преустановена експлоатацията на инсинератора на МБАЛ
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„Военномедицинска академия”. Те заедно са изгаряли приблизително 1200 тона/год
отпадъци, както от лечебните заведения на територията на Столична община, така и от
други региони на страната, предимно от Югозападна България (Тодорова и сътр., 2009).
Инсталацията на “Лукойл Нефтохим Бургас” също функционира и поема за
обезвреждане част от МО в страната. Болнични заведения, които не разполагат със
системи за обезвреждане, сключват договори с фирми, които имат издадени от
Министерството на околната среда и водите разрешителни за управление на опасни
отпадъци (Medwaste, 2012) – съхранение, транспортиране, обезвреждане.
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и плана към
нея (2009-2013) (МОСВ, 2009; Тодорова и сътр., 2009) предвиждаше изграждането в
градовете Пловдив и Шумен на инсинератори за изгаряне на инфекциозни отпадъци,
които да обслужват лечебните заведения от съответните региони с капацитет на
инсталациите 160 тона/год (Тодорова и сътр., 2009). Проектът за съоръжението в
Шумен бе спрян от общинския съвет, а в Пловдив изграждането на инсталацията за
момента също е преустановено.
Световни тенденции при управление на МО
Във всички проучени страни инсинерацията се е наложила като основен подход
при третиране на медицински отпадъци.
В САЩ, от 1997 година са в сила нормативни актове, регулиращи емисиите от
инсинерацията на МО. Разработени са планове за намаляване на замърсяването на
въздуха от инсталациите, построени преди 1997 година и заключителни стандарти за
емисии във въздуха за тези от тях, изградени след същата година. Взетите мерки
значително намаляват емисиите от изгарянето. EPA оценява, че емисиите на живак са
намалели с 94%, фини прахови частици - с 90%, хлороводород - 98% и на диоксин 95% (EPA, 2016).
В Канада тенденцията в национален мащаб е също медицинските отпадъци да се
изгарят и политиката е насочена към изграждането на мащабни съоръжения извън
болниците, които да се справят с отпадъци, генерирани на по-голяма географска област
(Walkinshaw, 2011).
Изследване на Jang W и Lee C с 292 многопрофилни болници в Корея отчита, че
до 2005 година инсинерацията и автоклавирането са били основни методи за третиране
на болнични отпадъци. Изгарянето е заемало най-голям дял (52,7%), следвано от
парната стерилизация (46,04%), рециклиране – 0,7% и 0,2% – други. 90% от отпадъците
се третират извън болничните заведения, 10% - в тях, отново посредством
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инсенератори и стерилизация. След 2005 година, в Корея инсинерацията става
единственият законово регламентиран метод за третиране на МО (Jang et al., 2006).
Причината е, че крайните продукти от автоклавирането често се изгарят като
последващо третиране, защото голям брой общини не са склонни да депонират само
автоклавирани отпадъци. Това води до двойно третиране на медицински отпадъци и
съответно става нерентабилен подход за тяхното обезвреждане.
Da Silva et al. провеждат изследване в Бразилия, което включва 91 здравни
заведения и резултатите отчитат приоритно използване отново на изгарянето (Da Silva
et al., 2005). Същите резултати отчитат и изследвания в Турция (Alagöz et al., 2006;
Birpınar et al., 2009), повечето страни от Близкия изток (Shareefdeen, 2012), Гана
(Западна Африка), в Европа - Германия (Hansen et al., 2014), Франция (HCWH, 2014) и
др.
Заключение
Управлението на медицинските отпадъци е въпрос от изключителна важност за
Здравните министерства и Министерствата по околна среда и води на всички страни по
света. Тяхното адекватно съхранение, транспортиране и третиране, включва пълно
обезвреждане на инфекциозните елементи, които са потенциална заплаха за
общественото здраве. Използването на инсинераторни инсталации е основен подход в
това направление, но е необходимо да се обърне сериозно внимание и на тяхната
екологосъобразност. Заложените нормативни изисквания за експлоатацията на
инсинераторите, относно контрола над процесите на горене и отделяните емисии от
тяхната дейност, трябва да се следват стриктно и добросъвестно.
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Abstract
The relict plants in Shumen Plateau Natural Park are being studied from 2010. So far
35 wild species are known as relict plant species occurring on its territory. The published lists
of the relict plants in the park are incomplete due to the lack to 2016 of the summarizing
publication of the relict plants in Bulgaria. The availability of a complete list of the relict
plants in Bulgaria gives us the opportunity to revise and supplement the currently known data.
The aim of our study was to prepare an updated list of the relict plants that are found
in the Shumen Plateau Natural Park.
As a result of our study we found that in the Shumen Plateau Natural Park are
distributed 55 relict species of plants. They belong to 40 genera and 29 families of vascular
plants. Of these, 23 species are referred as relict in Nature Park for the first time. In a separate
list we have included 9 relict species that are not part of the natural flora of the plateau, but
can be seen in the Natural Park. Some of them are planted for decorative purposes, while
others – such as plantations. With conservation status are 9 relict species.
We recommend the inclusion of the information of relict plants in the development of
the next Management Plan of Shumen Plateau Natural Park.

Реликтните растения в Природен парк „Шуменско плато”
Виктор Феликсов, Жулиета Белчева*, Гергана Петкова, Траяна Василева
СОУ „Сава Доброплодни”, бул. „Мадара” 34, гр. Шумен – 9700
e-mail: julieta.yoanova@abv.bg
Увод
Шуменското плато е част от Дунавската равнина. Разположено е в източната ú
част (фиг. 1). То е най-типичното и най-високото плато на територията на Дунавска
равнина. Има формата на неправилен четириъгълник, разтегнат на югозапад130
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североизток с вдадена източна част към гр. Шумен и леко издадена част – към кв.
Дивдядово. На север граничи с долината на р. Стража. На изток е широко отворено към
Шуменското поле, за граница е приета р. Струмба (Теке дере). На юг и югоизток
граничи с р. Голяма Камчия и левия ú приток р. Врана. В посока запад-северозапад
границата следи шосето с. Лозево – с. Кочово, долината на р. Лозевска (Темна), до
вододелната седловина Терзията и част от долината на р. Пакуша. В тези граници
Шуменско плато обхваща площ от 73 кв. км (Захариев и Радославова, 2010).

Фиг. 1. Географско положение на Природен парк „Шуменско плато”
(по Захариев и Радославова, 2013).
По-голямата част от Шуменското плато – 3929,9 ha, е обявена за Народен парк
през 1980 г. (Заповед №79/05.02.1980 г. на КОПС, ДВ. бр. 21 от 1980 г.) с цел запазване
на ценни растителни и животински общности, както и запазване на голямото
разнообразие и красотата на местата, подходящи за почивка и туризъм. През 2003 г. е
прекатегоризиран в Природен парк (Заповед №РД-563 от 08.05.2003 г. на МОСВ, ДВ.
бр. 60 от 04 юли 2003 г.). Режимът на ползване и управление е определен от Закона за
защитените територии и Плана за управление на Природен парк „Шуменско плато”.
В пределите на Природен парк „Шуменско плато” се намира резерват „Букака“
(фиг. 2). Обявен е със Заповед №79/05.02.1980 г. на КОПС, ДВ. бр. 21 от 1980 г.
Резерватът е горски масив с площ от 63,04 ha, обявен за опазване на съществуващата
коренна над стогодишна гора от мизийски бук (Fagus sylvatica L. subsp. moesiaca (K.
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Maly) Szafer). През 2013 г. площта на резервата е актуализирана на 62,49 ha (Заповед
№РД-196 от 28.02.2013 г., ДВ. бр. 33 от 2013 г.). В границите на резервата са забранени
всякакви дейности, с изключение на: 1. Тяхната охрана; 2. Посещения с научна цел; 3.
Преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4.
Събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за
възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи
нарушения в екосистемите (Регистър на защитените територии и защитените зони в
България).
Шуменското плато е обявено за защитена зона (с код BG0000382), като част от
екологичната мрежа Натура 2000, съгласно Директива 92/43/ЕЕС на Съвета на
Европейската общност за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна (Директива за Местообитанията). В зоната са включени 4490,62 ha с Решение на
Министерския съвет №122 от 2.03.2007 г. (ДВ. бр. 21 от 09 март 2007 г.). Целта на
обявяване на защитената зона е запазване на площта и естественото състояние на
природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет
на опазване в рамките на защитената зона, а при необходимост и тяхното
възстановяваане. Предмет на опазване са 14 природни местообитания, един растителен
вид, както и редица животински видове (Информационна система за защитени зони от
екологична мрежа Натура 2000).
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Фиг. 2. Граници на Природен парк „Шуменско плато” (по План за управление на
Природен парк „Шуменско плато”, 2011)
Първото описание на флората на Шуменското плато е направена след
обявяването му за Народен парк. Установени са 550 вида от 245 рода и 64 семейства
(Андреев, 1992). След прекатегоризирането му в Природен парк е изготвен План за
управление. В актуалния План за управление на Природен парк „Шуменско плато”
(2011) са включени 532 вида висши растения от 312 рода и 81 семейства. Списък на
висшите растения, установени на територията на Парка, е включен в Приложение 13 на
Плана за управление. Според изследване, проведено в периода 1998-2009 г. от Захариев
и Радославова (2010), на територията на платото се срещат много по-голям брой
растения: 786 вида висши растения от 410 рода и 106 семейства.
До този момент в Плана за управление на Природен парк “Шуменско плато”
(2011) липсва информация за реликтните растения на територията на Парка.
За първи път данни за реликтните растения на Шуменското плато са
публикувани в монографията „Растенията на Шуменското плато” (Захариев и
Радославова, 2010). Авторите описват 42 реликтни растителни вида (табл. 6 в
Приложенията към книгата). По-голяма част от тях са терциерни реликти – 39 вида. От
тях 33 са диворастящи, 5 са декоративни и 1 е разпространен като горска култура. Тези
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видове са били с широко рапространение по време на терциера, но днес ареалите им са
много по ограничени. Втората група са кватернерните реликти. Те са станали част от
нашата флора в резултат на застудяването и последвалото заледяване през кватернера.
Поради тази причина те са известни още и като ледникони (глациални) реликти.
Техният брой на платото е 2 диворастящи вида. От третата група – на следледниковите
степни реликти има само един диворастящ вид.
Същият брой видове е посочен в статия, посветена на растенията с
природозащитен статут, ендемитите и реликтните растения на Шуменското плато
(Zahariev, Radoslavova, 2010).
Публикуваните до този момент списъци на реликтните растения в Парка са
непълни поради липсата на обобщаваща публикация за реликтните растения в
България. Такава публикация е налице от началото на 2016 година (Zahariev, 2016). Тя
съдържа по-голям брой видове от използваните от Захариев и Радославова публикации
за определяне на реликтните видове. Според най-новите данни реликтните растения в
България са 346 вида. Те могат да се разделят на две големи групи: терциерни (183
вида) и кватернерни (163 вида). От своя страна кватернерните реликти се разделят на
три групи: глациални (143 вида), интерглациални (13 вида) и следледникови (7 вида).
Целта на нашето изследване е да се изготви актуален списък на реликтните
растения, които се срещат на територията на Природен парк “Шуменско плато”.
Материал и методи
Информацията за реликтните растения в България е според Zahariev (2016). За
подготвянето на списъка с реликтни растения в Природен парк “Шуменско плато” са
използвани: Приложение 13 на Плана за управление на Природен парк “Шуменско
плато” (2011) и „Растенията на Шуменското плато” (Захариев и Радославова, 2010).
Българските наименования на видовете са от Определител на растенията в България
(Делипавлов и др., 2011).
Резултати и обсъждане
В резултат на нашето проучване установихме, че на територията на Природен
парк “Шуменско плато” се срещат 55 вида реликтни растения (табл. 1). Те се отнасят
към 40 рода и 29 семейства. По-голямата част от тях са терциерни реликти – 49 вида от
35 рода и 27 семейства. Кватернерните реликти са 4 вида. Те могат да се разделят на 3
групи: Кватернерни глациални реликти (1 вид), Кватернерни интерглациални реликти
(2 вида) и Кватернерни следледникови реликти (1 вид). Причината за малкия брой на
134

Fourth student scientific conference “Еcology and environment” April 22-23, 2016
кватернерните реликти е малката надморска височина на Шуменското плато и топлият
климат, повлиян от близостта до Черно море.
Освен тези видове, които са естествено разпространени, в Природния парк се
срещат 9 вида реликтни растения за България, но без реликтен произход за
Шуменското плато. Те са култивирани на територията на Парка с декоративна цел или
като горски култури. Това са: Бял бор (Pinus sylvestris L.), Бяла бреза (Betula pendula
Roth), Бяла ела (Abies alba Mill.), Див рожков (Cercis siliquastrum L.), Казашка хвойна
(Juniperus sabina L.), Конски кестен (Aesculus hippocastanum L.), Обикновен смърч
(Picea abies (L.) Karst.), Черен бор (Pinus nigra J.F. Arnold) и Обикновен тис (Taxus
baccata L.).
При сравнение с досега публикуваните данни трябва да се отбележи следното: В
списъка с реликтни растения от Захариев и Радославова (2010) са включени както
естествено разпространени (35 вида), така и горски култури и декоративни растения за
Природен парк „Шуменско плато” (7 вида). От естествено разпространените растения
отпадат 2 вида, които са космополити и следователно не могат да имат реликтен
произход (Zahariev, 2016). Това са Орлова папрат (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.) и
Тръстика (Phragmites australis (Cav.) Steud.). В списъка с реликтни видове (Zahariev,
2016) не присъства още един вид – Сенколюбив пащърнак (Pastinaca umbrosa (Steven)
et DC.). Ако бъдат отделени неместните за Парка видове и космополитите, тогава броят
на описаните от авторите естествено разпространени реликтни растения ще бъде 32
вида.
От естествено разпространените реликтни растения 23 вида се посочват като
реликтни за Природния парк за първи път. Това са: Драка (Paliurus spina-christi Mill.),
Дървовиден плюскач (Colutea arborescens L.), Европейска дебрянка (Sanicula europaea
L.), Европейска катушка (Lycopus europaeus L.), Европейски копитник (Asarum
europaeum L.), Езичеста камбанка (Campanula lingulata Waldst. & Kit.), Източен бук
(Fagus orientalis Lipsky), Киселец (Rumex acetosa L.), Кокошка (Isopyrum thalictroides
L.), Космат дъб (Quercus pubescens Willd.), Лечебно седефче (Ruta graveolens L.),
Обикновен брей (Tamus communis L.), Обикновен кисел трън (Berberis vulgaris L.),
Обикновен люляк (Syringa vulgaris L.), Обикновен орех (Juglans regia L.), Панонско
секирче (Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke), Переста клокочка (Staphylea pinnata L.),
Росен (Dictamnus albus L.), Турска леска (Corylus colurna L.), Тънколистна зайча сянка
(Asparagus tenuifolius Lam.), Храстовиден смин (Jasminum fruticans L.), Черен глог
(Crataegus pentagyna Waldst. & Kit.), Шестил (Acer platanoides L.).
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Табл. 1. Списък на реликтните видове в Природен парк „Шуменско плато”
Легенда:
Биологичен тип: p – многогодишно тревисто растение; sh – храст; sh-t – храст или
дърво; t – дърво. Консервационен статут: Бернска конвенция: BC1 – Appendix 1;
Kонвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и
флора – CITES; Директива 92/43/ЕЕС: DA5 – Annex V; Червена книга на Република
България. Том 1. Растения и гъби: EN – застрашен; Закон за биологичното
разнообразие: BA3 – Приложение 3, BA4 – Приложение 4. Флорен елемент: As –
Азиатски; Bal – Балкански; Boreal – Бореален; Carp – Карпатски; Eur – Европейски;
Eux – Евксински; Med – Средиземноморски; OT – Ориентало-Турански; Pont –
Понтийски; Sib – Сибирски; Представки: sub – суб-; S – южно-; C – централно-.
Терциерни реликти
№

Наименование

Семейство

Биоло-

Консерва-

Флорен

гичен

ционен

елемент

тип

статут

1

Acer campestre L.

Sapindaceae

sh-t

Eur-OT

2

Acer hyrcanum Fisch. & C. A. Mey

Sapindaceae

t

subMed

3

Acer platanoides L.

Sapindaceae

t

subMed

4

Acer pseudoplatanus L.

Sapindaceae

t

Eur-Med

5

Acer tataricum L.

Sapindaceae

sh-t

subMed

6

Asarum europaeum L.

Aristolochiaceae

p

Eur-Sib

7

Berberis vulgaris L.

Berberidaceae

sh

Eur-Med

8

Campanula lingulata Waldst. & Kit.

Campanulaceae

p

Ap-Bal

9

Carpinus betulus L.

Betulaceae

t

Eur-subMed

10

Carpinus orientalis Mill.

Betulaceae

sh-t

subMed

11

Celtis plachoniana K.I. Chr.

Ulmaceae

sh-t

12

Clematis vitalba L.

Ranunculaceae

p

Eur

13

Colutea arborescens L.

Fabaceae

sh

subMed

14

Corylus avellana L.

Betulaceae

sh

Med-CAs

15

Corylus colurna L.

Betulaceae

t

Pont-CAs

16

Cotinus coggygria Scop.

Anacardiaceae

sh

Med-As

17

Crataegus pentagyna Waldst. & Kit.

Rosaceae

sh

subMed

EN

Med
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18

Cyclamen coum Mill.

Primulaceae

p

BC1,

Pont-Med

CITES, BA3
19

Dictamnus albus L.

Rutaceae

p

Eur-As

20

Fagus orientalis Lipsky

Fagaceae

t

SEux

21

Fraxinus excelsior L.

Oleaceae

t

Eur-Med

22

Fraxinus ornus L.

Oleaceae

t

subMed

23

Hedera helix L.

Araliaceae

sh

Eur-As

24

Isopyrum thalictroides L.

Ranunculaceae

p

Eur

25

Juniperus communis L.

Cupressaceae

sh-t

subBoreal

26

Jasminum fruticans L.

Oleaceae

sh

Pont-CAs

27

Juglans regia L.

Juglandaceae

t

Eur-As

28

Lathyrus aureus (Steven) D.

Fabaceae

p

Eux

Orchidaceae

p

Lamiaceae

p

Eur-As

Rhamnaceae

sh

Eur-As

Brândză
29

Limodorum abortivum (L.) Sw.

CITES, BA3

Med

30

Lycopus europaeus L.

31

Paliurus spina-christi Mill.

32

Populus alba L.

Salicaceae

t

Eur-As

33

Populus nigra L.

Salicaceae

t

Eur-As

34

Populus tremula L.

Salicaceae

t

subBoreal

35

Quercus cerris L.

Fagaceae

t

Eur-subMed

36

Quercus dalechampii Ten.

Fagaceae

t

subMed

37

Quercus pubescens Willd.

Fagaceae

sh-t

Eur-subMed

38

Rumex acetosa L.

Polygonaceae

p

Boreal

39

Ruscus aculeatus L.

Asparagaceae

p

DA5, BA4

SPont

40

Ruscus hypoglossum L.

Asparagaceae

p

BA4

Pont

41

Ruta graveolens L.

Rutaceae

p

EN, BA3

Pont-Med

42

Salix alba L.

Salicaceae

t

43

Salix caprea L.

Salicaceae

sh-t

44

Sanicula europaea L.

Apiaceae

p

Eur-Sib

45

Staphylea pinnata L.

Staphyleaceae

sh-t

Eur-Med

46

Syringa vulgaris L.

Oleaceae

sh

Carp-Bal

47

Tamus communis L.

Dioscoreaceae

p

subMed

48

Ulmus laevis Pall.

Ulmaceae

t

Eur-Med

49

Ulmus minor Mill.

Ulmaceae

t

Eur-Med

50

Viburnum lantana L.

Caprifoliaceae

sh

Eur-Med

Eur-As
BA4

subBoreal
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51

Viscum album L.

Loranthaceae

sh

Eur-As

Кватернерни глациални реликти
1

Galanthus nivalis L.

Amaryllidaceae

p

CITES,
DA5, EN,
BA3

Eur

BA4

Pont-Med

Кватернерни интерглациални реликти
1

Asparagus tenuifolius Lam.

2

Sternbergia colchiciflora Waldst. &

Asparagaceae

p

Amaryllidaceae

p

Eur-Pont

Kit.
Кватернерни следледникови реликти
1

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke

Fabaceae

p

subMed-Sib

Най-много реликтни видове се отнасят към следните семейства: Salicaceae (5
вида), Betulaceae, Fagaceae, Oleaceae, Sapindaceae (по 4 вида), Asparagaceae и Fabaceae
(по 3 вида).
Към терциерните реликти се отнасят както дървета (17 вида), така и храсти (11
вида), храсти или дървета – в зависимост от възрастта и условията се развива едната
или другата форма на растението (6 вида) и многогодишни тревисти растения (15 вида).
Кватернерните реликти са само многогодишни тревисти растения (4 вида).
С природозащитен статут са 9 реликтни вида: 7 терциерни и 2 кватернерни.
Повечето от тях са включени едновременно в два или повече природозащитни
документи.
В Приложение 5 на Директива 92/43/ЕЕС на Съвета на Европейската общност за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за
местообитанията) са включени 2 вида: Бодлив залист (Ruscus aculeatus L.) и Снежно
кокиче (Galanthus nivalis L.).
В Kонвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата
фауна и флора (CITES) са включени 3 вида: Недоразвит лимодорум (Limodorum
abortivum (L.) Sw.), Пролетно ботурче (Cyclamen coum Mill.) и Снежно кокиче
(Galanthus nivalis L.).
В Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните
местообитания (Бернска конвенция) е включен 1 вид: Пролетно ботурче (Cyclamen
coum Mill.).
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В Червена книга на Република България в категория „застрашен” са включени 3
вида: Лечебно седефче (Ruta graveolens L.), Оголена копривка (Celtis plachoniana K.I.
Chr.) и Снежно кокиче (Galanthus nivalis L.).
В Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие на Република
България са включени 4 вида: Лечебно седефче (Ruta graveolens L.), Недоразвит
лимодорум (Limodorum abortivum (L.) Sw.), Пролетно ботурче (Cyclamen coum Mill.) и
Снежно кокиче (Galanthus nivalis L.).
В Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие на Република
България са включени 4 вида: Бодлив залист (Ruscus aculeatus L.), Ива (Salix caprea L.),
Подезичен залист (Ruscus hypoglossum L.) и Теснолистна зайча сянка (Asparagus
tenuifolius Lam.).
Реликтните растения в Природен парк “Шуменско плато” се отнасят към 22
различни флорни елемента. По-голямата част от реликтните растения (9 вида) имат
субсредиземноморски произход (subMed). На второ място с 8 вида са реликтните
растения с европейско-азиатски произход (Eur-As). На трето място със 7 вида са
реликтните растения с европейско-средиземноморски произход (Eur-Med).
Изводи
Представена е актуална информация за реликтните растения, които са
разпространени на територията на Природен парк “Шуменско плато”. Установени са 55
вида от 40 рода и 29 семейства. От тях 23 вида се посочват като реликтни за Природния
парк за първи път. С природозащитен статут са 9 реликтни вида. Препоръчваме
включването на тази информация при следващото разработване на План за управление
на Природен парк “Шуменско плато”.
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Abstract
Forests are one of the main ecosystems on the Earth. Wood forests cover 9.4% of the
Earth’s surface and 30% of the land. They are the main natural factor for the filtration, revival
and protection of vital human resources. Because of forests’ useful functions we are obliged
to preserve them. Forests improve the quality of the environment as they help reduce the
noise, stop strong winds and absorb dust and harmful gasses. They have a decisive impact on
the water regime of rivers and lakes; they also protect the soil from erosion and regulate the
temperature. Another important function of forests is that they take part in the process of
photosynthesis: forests absorb the carbon dioxide emissions in the atmosphere and produce
oxygen, thus regulating the greenhouse effect. Nowadays as well as in the future, forests are
and will be endangered by different types of natural disasters and risks of abiotic and biotic
character.
The aim of this project is to let people know about the illegal logging and how it goes
against the idea of longer life on our planet.
The photographs were taken in the period August 2015 - February 2016, west from
hotel Shumen Plateau where the marking of the resort Bukatsite begins.
During the research period, an illegal logging in resort Bukatsite was detected. Even
though it is claimed that logging in the Shumen Plateau is absolutely legal and that the control
is strict and all the regulatory requirements are fulfilled, serious violations are noticed which
lead to local people’s dissatisfaction. Controlled logging is vital for the health of forests. For
that reason, decaying trees, old trees and those with distorted trunks are marked for cutting
down but it is obvious that some people are not scrupulous enough and they harm healthy
trees along with the marked ones.
Keywords: forests, ecosystems, illegal logging, the Shumen Plateau, resort Bukatsite
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Abstract
In the last few years the remarkable achievements of cellular and molecular biology
have culminated in and found their application in genetic engineering and genetic
modification of organisms. Despite the big hopes and potential benefits related to these new
technologies, they have also triggered a wave of public discontent and scientific concerns
about their environmental and health safety. DNA manipulation and the creation of transgenic
organisms, as well as the use of food and other products from them provoke legitimate fears
that this technology could harm people by its unforeseen influence on the environment and
human health. Facing the complicated problem of feeding its increasing population, the world
could not so easily give up on the potential of transgenic crops. At this stage, it is still
impossible to provide a clear and unambiguous answer about the harmlessness of these
technologies and about the measures necessary to minimize any possible risks.
The paper describes the direct and indirect effects of genetically modified organisms
(GMOs) and their products on human health, the possible pleiotropic interactions at the
insertion and transfection of genes, as well as the multi-trophic effects as a result of direct
consumption of food and fodder from transgenic plants. Special attention is given to the
possible impact of GMOs on the environment and bio diversity, to the invasion of artificial
and natural eco-systems with GMO, to the transfer of transgenes to other species and the
increase of their weed potential, to the factors determining the possibility of gene
introgression between cultivated plants and closely related species, to the ability of horizontal
gene transfer, etc. The social and economic aspects of the impact of transgenic crops and the
legal framework of the Republic of Bulgaria on the implementation and use of GMOs have
also been analysed.
Keywords: genetic engineering, genetically modified organisms, transgenic plants,
transfer of genes
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Abstract
The modern view of female beauty sets a trend toward weight reduction and an
increase in eating disorders in adolescent girls and young women. Eating disorders include
both food restriction and binge eating behaviours. Anorexia nervosa (AN) is characterized by
self-starvation in order to lose weight. Bulimia nervosa (BN) includes eating excessive
amounts of food, then trying to get rid of the calories by vomiting, taking laxative or overexercising. People who suffer from both eating disorders describe themselves as "fat" when in
fact they are underweight or normal weight. The cause of eating disorders is not fully
understood. It is thought to develop from a complex of biological, emotional and social
triggers.AN and BN often lead to severe health problems. Especially health consequences of
AN are lifethreatening.
The present study aimes to summarize recent scientific findings about possible
biological causes of anorexianervosa and bulimia nervosa.
Genetics. Although it's not yet clear enough which genes are involved, it has been
established that genetic factors have great impact on eating disturbances. Changes in certain
genes may make people more susceptible to these conditions. For example, rare mutations in
ESRRA (estrogen-related receptor alpha) and HDAC4 (histone deacetylase 4) increase the
risk of eating disorders. Elevated cholesterol levels in AN have focused attention on gene
encoding Epoxide Hydrolase 2 (EPHX2), which influences cholesterol metabolism. Serotonin
receptor HTR2A gene, as well as brain-derived neurotrophic factor gene, have been also
studied, since serotonin contributes to the regulation of appetite.
Endocrine. Eating behaviour is modulated by cortisol, thyroid hormones, leptin etc.
Data show that hormonal imbalance can lead to eating disorders.
Nervous system. Abnormalities in specific brain areas linked with the body image has
been established: fuciform body area (FBA) and extrastriate body area (EBA).
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Gut microbiota. Symbiotic bacteria products, leading to altered immune responses,
may underlie disturbances in appetite regulation. For example, E. coli CLpB protein is
involved in eating disorders.
Keywords: Anorexia nervosa, bulimia nervosa, biological causes
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Abstract
Healthy body weight is an energy balance indicator. Regular excessive or insufficient
food intake, as well as decreased or increased physical activity, lead to energy balance
disturbances and body weight changes. Being underweight and overweight both can have
severe impact on human health. Awareness of the health consequences associated with body
weight changes is a useful tool to motivate persons to adopt healthier lifestyle.
The present survey aims to assess the knowledge of health consequences of being
under/overweight among biology students. The survey was carried out at Shumen University
(Bulgaria). The participants were asked to describe the known by them health risks associated
with under/overweight. A total of 166 respondents (biology bachelor and master's degree
students) were included in this study.
The results revealed that about 60% of respondents are able to describe some health
consequences of body weight changes. It must be noticed that only a small proportion of the
students showed relatively in-depth knowledge about health risks associated with being
overweight (16.16%) or underweight (7.32%). Obesity-related health conditions, known by
students, included: cardiovascular system diseases (65.66%), musculoskeletal system diseases
(31.33%), hormonal imbalance (22.22%), metabolic abnormalities (16.16%), breathing
problems (8.08%), digestive system disorders (7.07%), diseases of the urinary system
(4.04%), mental disorders (3.03%) and death (3.03%). The main health consequences of
underweight are: lowered immunity (25.78%), death (15.46%), cardiovascular diseases and
haematological abnormalities (12.37%), diseases of the digestive system (9.28%),
musculoskeletal system diseases (4.12%), hormonal imbalance (3.09%), multi-organ failure
(3.09%), diseases of the urinary system (1.03%) and cancer (1.03%). Anorexia was
incorrectly indicated as a consequence of underweight by 56% of students.
The results of the survey show the lack of sufficient knowledge of health risk of
under/overweight among biology students. This raises the necessity for linking the scientific
knowledge with healthy lifestyle motivation.
Keywords: underweight, overweight, health risk.
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Abstract
The paper discusses and analyzes the characteristics of the content and essence of the
concept of "ecological culture of personality"; It explores the role of a high school in its
formation. Experts identified approaches to the disclosure of the role of "ecological culture" in
the activities of the individual and of modern society. Based on the analysis of work of
specialists on "environmental education" offered and reveals the essence of the main
components of "ecological culture" (cognitive, aksilogichesky, motivation and activity) as the
goal of modern ecological education schools.
The author identified two main groups of pedagogical conditions of formation of
ecological culture in a secondary school in the North Caucasus in the implementation of these
three basic models of modern ecological education of students.
Keywords: global environmental crisis, secondary (school), environmental education,
ecological culture of the individual components of ecological culture, pedagogical conditions
of formation of the eco-logical culture.
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Аннотация.

В

статье

особенности содержания

рассматриваются

и

анализируются

характерные

и сущность понятия «экологическая культура личности»;

раскрывается роль средней школы в ее формировании. Выявлены подходы
специалистов к раскрытию роли «экологической культуры» в деятельности личности и
современного общества. На основе анализа работ специалистов по «экологическому
образованию»

предложена

«экологической

культуры»

деятельностный)

как

и

раскрыта

(когнитивный,

цели

сущность

основных

аксилогический,

современного

компонентов

мотивационный

экологического

и

образования

общеобразовательных школ.
Автором

определены

две

основные

группы

педагогических

условий

формирования экологической культуры в общеобразовательной школе Северного
Кавказа при реализации в них трех основных моделей современного экологического
образования учащихся.
Ключевые слова: глобальный экологический кризис, среднее (школьное)
экологическое

образование,

экологическая

культура

личности,

компоненты

экологической культуры, педагогические условия формирования экологической
культуры.
В XXI веке продолжает интенсивно развиваться «глобальный экологический
кризис», проявляясь в ухудшении качества жизни (изменяется состав и структура воды
и воздуха планеты, учащаются чрезвычайные техногенные ситуации, неблагоприятные
изменения климата, землетрясения, природные катаклизмы и т.д.), а это ведет к
планетарной

катастрофе

с

разрушением

всей

существующей

системы

жизнеобеспечения человечества. Поэтому обществу неизбежно придется изменить
характер жизнедеятельности, ибо «преодоление кризиса чисто технологическими и
техническими средствами невозможно…». Единственный путь спасения человечества
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от «планетарной экологической катастрофы» – переход его на «ноосферный путь
развития», а это требует радикального изменения существующей системы ценностных
ориентаций личности (Недюрмагомедов, 2008).
По мнению специалистов (Багирова И.А., Дорошко О.М., Недюрмагомедов Г.Г.,
Несговорова Н.П., Семчук Н.М., Суравегина И.Т., Янакиева Е.К., Ясвин В.А. и др.),
одним из направлений решения проблем «глобального экологического кризиса»
является развитие «экологической культуры личности» (и в первую очередь, у
учащихся общеобразовательной школы, будущих педагогов, системы среднего
образования) (Недюрмагомедов, 2010; Янакиева, 2006).
В развитии «экологической культуры» главная роль принадлежит среднему
(школьному) образованию, которое является одним из направлений в решении
проблемы экологического кризиса. Предполагалось, что это будет в дальнейшем
способствовать

уменьшению

и

ликвидации

воздействия

(антропогенного)

на

природную среду и созданию оптимальных отношений в системе «человек – общество
– природа». Значение среднего (школьного) экологического образования объясняется
тем, что общеобразовательная школа охватывает все население; в школьном возрасте –
сочетаются любознательность со способностями к анализу явлений; в этот период
используются различные методики обучения, воспитания и развития, опирающиеся на
теории «возрастной педагогики». В соответствии с этим проблема формирования
«экологической культуры» рассматривается на разных уровнях – с помощью
различного дидактического и методического инструментария, позволяя углублять
экологические знания и умения (Недюрмагомедов, Багирова, 2013).
Школьный возраст можно рассматривать как ключевую ступень экологического
образования, поскольку в этот период личность приобретает основы личностной
культуры, в основе которой – общечеловеческие ценности.
Несмотря на то, что проблемы экологической культуры разрабатываются в
педагогической науке с 1950-х годов, их решение и сегодня в основном связывается с
деятельностью общеобразовательной школы и рассматривается в контексте «знаниевофункциональной парадигмы образования» (Дорошко О.М., Захлебный А.Н., Семчук
Н.М. и др.) (Семчук, 2002).
Выявленное еще в 1950-е годы противоречие между социальным заказом на
развитие «экологической культуры личности» и недостаточным теоретическим
обоснованием возможности ее реализации в учебном процессе общеобразовательной
школы позволило определить актуальную (в том числе и сегодня) уже полвека
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проблему: какие педагогические условия (реализуемые на практике в конкретной
школе) содействуют эффективному развитию экологической культуры учащихся –
«современных» школьников.
В

раскрытии

подходов

ученых

к

сущности

«экологической

культуры»

наблюдаются различия, а это обусловливает необходимость уточнения этого понятия и
выявления ее структуры. Экологическая культура – неотъемлемый компонент «общей
культуры личности» и представляет собой целостное новообразование, имеющее
личностную и социальную значимость. Экологическая культура – это новый уровень
современной культуры общества, ориентированный не на технократические ценности и
потребительское отношение к «природе», а поиск новых оптимальных путей
взаимодействия с ней. «Если «в целом» культура – это совокупность материальных и
духовных ценностей, а также способов человеческой деятельности обеспечивающих
общественный прогресс, то экологическая культура – это обеспечение прогресса
общества в его единстве с природной средой, что обусловливает соответствие
социальной деятельности – законам природной целостности (Недюрмагомедов, 2007б).
Экологическая культура приобрела онтологический статус, заключающийся не
только в том, что она реально существует, а в том, что проблема экологической
культуры становится основой бытия современной личности и общества. Анализ
исследований

проблемы

рассматривается

авторами

«экологической
по-разному:

культуры»
как

свидетельствует,

самостоятельный

вид

что

она

культурной

деятельности (Пырин А.П.); творческая деятельность человека по овладению
естественной

среды

(Лихачев

Б.Т.);

целеустремленная

деятельность

человека

(Крисаченко В.С.); направление человеческой деятельности (Плахотник О.В.); виды
научной и практической деятельности (Зверев И.Д.); результат деятельности человека
из овладения естественной среды (Захлебный А.Н.); отношение человека к
окружающей

среде

(Сластенина

Е.С.);

гармоничное

отношение

человека

к

естественной среде (Глазачев С.Н., Когай Е.А.); сложное понятие, которое применяется
для характеристики уровня отношения человека к «природе» (Захлебный А.Н.);
качество личности (Король Е.В.); сложная черта личности (Суравегина И.Т.);
особенное личностное образование (Э.Флешар) и т.д.
Цветкова И.В. считает, что «экологическая культура – процесс, связанный с
освоением, наращиванием знаний, технологий и опыта и передачей их одним
поколением другому в виде нравственных императивов. В то же время экологическая
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культура – это и результат воспитания, выражающийся в умении человека достигать
гармонии в отношениях с окружающей средой».
Суравегина И.Т. рассматривает экологическую культуру как динамическое
единство экологических знаний, положительного отношения к ним и реальной
деятельности человека в окружающей природе;

как сложную черту личности,

включающую: понимание человеком ценностей правильного поведения в природной
среде, осознание природы как национального общественного достояния и умения
предвидеть последствия различных воздействий на нее, способность действовать в
природе сообразно ее законам.
Крисаченко В.С. полагает, что экологическая культура есть целеполагающая
деятельность человека (включая и «последствие такой деятельности»), направленная
на организацию и трансформацию природного мира (объектов и процессов)
соответственно присущим потребностям и намерениям.
По мнению Пустовит Н.А., экологическая культура включает следующие
элементы – знания, умения, чувства; структурные элементы более высокого
порядка: убеждения, идеалы, отношения, полагая, что они находятся в тесной
взаимосвязи.
Трактовка сущности понятия «экологической культуры» Зверева И.Д., имеет
следующие качественные характеристики: обогащение положительного научного и
практического

опыта

взаимодействия

человека

с

социоприродной

средой;

формирование ответственного отношения личности и общества к природе, к
материальным, социальным и духовным ценностям; осознание и утверждение
приоритета всех форм жизни как условие существования человека; обеспечение
всестороннего развития человека, его склонностей и творческих способностей,
здоровья в условиях оптимизации системы «природа – человек».
Однако, наиболее полно определение экологической культуры рассматривается в
Проекте (2000 г.) ФЗ «Об экологической культуре» (№ 90060840-3), где под
экологической

культурой

понимается

«неотъемлемая

часть

общечеловеческой

культуры, включающая систему социальных отношений, моральных ценностей, норм и
способов взаимодействия общества с окружающей природной средой, преемственно
формируемая в общественном сознании и поведении людей на протяжении жизни и
деятельности поколений непрерывным экологическим образованием и просвещением,
способствующая здоровому образу жизни, духовному росту общества, устойчивому
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социально-экономическому развитию, экологической безопасности страны и каждого
человека».
Все многообразие определений «экологической культуры» условно можно отнести к
двум основным направлениям: сторонники первого подхода определяют «экологическую
культуру как социальное явление, как одну из важнейших характеристик культуры
общества и самого общества в целом», второй подход можно обозначить как
«личностный», поскольку он позволяет рассматривать «экологическую культуру как
качественно новую характеристику общей культуры личности, ее сознания и поведения».
Резюмируя точки зрения педагогов, мы рассматриваем экологическую культуру,
как исторически сложившийся определённый тип организации жизни и деятельности
людей, характеризуемый создаваемыми материальными и духовными ценностями, в
контексте отношения человека с окружающей средой (Недюрмагомедов, 2007а).
Анализ работ исследователей (Багирова И.А., Дорошко О.М., Захлебный А.Н.,
Зверев И.Д., Недюрмагомедов Г.Г., Несговорова Н.П., Пустовит Н.А., Семчук Н.М.,
Суравегина И.Т., Тодорина Д.Л., Янакиева Е.К. и др.) позволяет выделить основные
компоненты «экологической культуры» учащихся современной общеобразовательной
школы (ОУ), являющейся интегральной категорией, вбирающей в себя множество
взаимосвязанных и взаимопроникающих компонентов (когда с учетом возрастных
особенностей на каждом этапе развития личности учащегося доминирующим
выступает один из них):
–

когнитивный

-

экологические

знания

(значимые

для

установления

рационального взаимодействия личности и «природы»: знания – естественнонаучные, о
единстве природы (живой и неживой), о социоприродной системе, об антропогенных
факторах, об экологических проблемах и путях их решения; о мониторинге состояния
природных элементов и опыте рационального природопользования, о сохранении и
восстановлении природы и нормативных знаний, об экологических умениях и
навыках). Естественнонаучные и биологические знания являются важнейшим условием
сознательного отношения личности к природной среде. Без них нельзя успешно
формировать ни умения и навыки, ни эмоционально-ценностные отношения.
Содержание экологических знаний формируется вокруг основных идей общей и
социальной

экологии,

вопросов

управления

качеством

окружающей

среды

(Недюрмагомедов, 2007б);
– аксиологический (включает ценности-цели: жизнь человека и всего, что его
окружает (компоненты природы и т.д.), здоровье, устойчивое развитие человека и
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природы;

ценности-средства

–

экологически

ориентированные

способы

жизнедеятельности, поведения; отношение к природе и человеку как взаимозависимым
компонентам среды; ценности-качества – ответственность за деятельность и т.д.);
– мотивационный (отношение личности к «природе», интегрированное в систему
доминирующих мотивов деятельности (поведения): убежденность в необходимости
сохранения

«природы»

как

общечеловеческой

ценности;

осознание

личной

причастности к решению глобальных и региональных экологических проблем);
– деятельностный - представлен специфическими способами деятельности
(экологическими) решения задач – взаимодействия с окружающей природной средой в
интересах сохранения и устойчивого развития природы и общества; охраны
окружающей природной среды. Экологическая деятельность учащихся может быть
природоохранной, учебно-исследовательской, информационной, просветительской и
характеризуется наличием «системы» практических навыков по охране окружающей
природной среды и характером участия в «природоохранной» деятельности .
Таким образом, экологическая культура личности представляет собой целостную
систему, функционирование которой основано на гармоничном взаимодействии всех ее
компонентов. Уровень развития экологической культуры в современных условиях –
один из показателей зрелости общественной системы.
Формирование экологической культуры и соответствующего поведения учащихся
в современной общеобразовательной школе представляет труднейшую педагогическую
задачу.

Оно

возможно

лишь

на

основе

изучения

фундаментальных

естественнонаучных дисциплин и их интеграции с гуманитарными знаниями.
Успешность целенаправленного процесса по формированию экологической культуры
учащихся во многом зависит от определенных педагогических условий, реализуемых в
конкретном общеобразовательном учреждении, и на необходимость определения
которых указывал в работе «Развитие высших психических функций» Выготский Л.С,
который говорил о «необходимости заранее создавать условия, необходимые для
развития соответствующих качеств личности».
Рассматривая сущность понятия «педагогические условия», можно отметить
различный смысл, вкладываемый в это понятие исследователями: как «обстоятельства
процесса обучения, которые являются результатом целенаправленного отбора,
конструирования

и

применения

элементов

содержания,

методов,

а

также

организационных форм обучения для достижения определенных дидактических целей»
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(Андреев В.И.); «совокупность мер педагогического процесса, направленных на
повышение его эффективности» (Яковлев Е.В., Яковлева Н.О.); «совокупность причин,
обстоятельств», влияющих «на развитие, воспитание и обучение человека», «влияние
условий может ускорять, или замедлять процессы развития, воспитания и обучения, а
также воздействовать на их динамику и конечные результаты» (Стерхова Н.С.,
Ипполитова Н.В.);
В результате проведенной экспериментальной работы, анализа и синтеза нами
выявлен

ряд

педагогических

условий,

позволяющих

повысить

эффективность

формирования экологической культуры учащихся общеобразовательной школы.
К первой группе отнесены общие педагогические условия:
– методологическое (системный, целостный, деятельностный, аксиологический и
компетентностный подходы) и методическое обеспечение процесса;
– подготовка и повышение квалификации педагогических кадров по вопросам
образования в области формирования экологической культуры;
–

организационно-управленческое

обеспечение

процесса

формирования

экологической культуры учащихся.
В ходе экспериментальной работы в школах республики, выявлена вторая группа
– частные педагогические условия (которые эффективно повышают уровень
экологической культуры учащихся):
– организация единого образовательного пространства школы путем интеграции
учебной, внеурочной и внеклассной деятельности экологического содержания;
– включение в учебный план в старшей школе (9/10 класс) «Экологии» (за счет
часов вариативной части «Базисного учебного плана» школы);
– применение эффективных педагогических технологий, способствующих
формированию экологической культуры;
– разнообразие форм, методов и видов экологической деятельности;
– изменение способа учебно-познавательной деятельности (от «репродуктивной»
- через «частично-поисковую» - к «творческо-проектировочной деятельности»);
– единство познавательной и практическо-ориентированной природоохранной
деятельности, предполагающей соотнесение содержания, форм и методов учебновоспитательной работы с преобразованием в различных видах экологической
деятельности;
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– создание условий (в процессе учебной деятельности) движения от одного типа
экологических ценностей (эколого-ценностной ориентации) к другому по цепочке:
«ценность потребления» – «ценность сбережения» – «ценность восстановления»;
– целенаправленное формирование на уроках естественнонаучных дисциплин
экологических знаний, практических умений и навыков;
– учет психологических и возрастных особенностей учащихся при формировании
экологической культуры и ее компонентов.
Указанные педагогические условия эффективны при реализации следующих
моделей

экологизации

среднего

(школьного)

образования,

применяемые

в

образовательных учреждениях республики:
–

многопредметная

модель

(предполагает

максимальную

экологизацию

содержания учебных дисциплин);
– однопредметная модель (предполагает достижение цели экологического
образования в рамках одного предмета);
– смешанная модель (введение специального курса «экология», в частности –
«Экология

Дагестана

одновременной

(Западный

экологизацией

Прикаспий)»

учебных

(Недюрмагомедов,

дисциплин

2014)

с

естественнонаучного

и

гуманитарного циклов, изучение специальных факультативных курсов экологической
направленности, организацией активной внеклассной деятельности учащихся).
С учетом специфики организации среднего (школьного) образования на Северном
Кавказе, «смешанная модель» экологизации содержания представляется в современных
условиях

функционирования

образовательных

учреждений

(школы)

наиболее

приемлемой и эффективной.
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Abstract
The aim of current research was to determinate the sugar and fructan content of 15
commonly consumed vegetables purchased from Bulgarian market: carrot, radish, parsnip,
parsley leaves and roots, Jerusalem artichoke, artichoke, dandelion leaves, garlic, shallot,
leek, lettuce, cucumber, spinach and nettle. The carbohydrate analysis was performed by
ketose-specific spectrophotometric method based on Selivanoff reaction and TLC analysis.
The obtained results showed that shallot, garlic and Jerusalem artichoke was the richest
source of inulin and fructans 46 g/100g, 36 g/100 g, 33 g/100 g dry weight. The leafy
vegetables as parsley, lettuce, spinach and nettle did not show the presence of any fructan
content as well as sugars (glucose, fructose and sucrose). Therefore from the investigated
vegetables obtained from Bulgarian market as the rich sources of fructooligosacharides and
inulin with potential prebiotic effect were evaluated shallot, garlic, Jerusalem artichoke,
followed by leek, artichoke, dandelion leaves and parsnip roots.
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Abstract
World’s population becomes more urban than rural. Decrease in total physical activity
leads to public health problems as obesity, chronic diseases, type 2 diabetes, metabolic
syndrome, as well as mental health problems. Recreation areas play an increasingly important
role in health promotion. Surveys have shown that a great impact on use of recreational
services declared by respondents is distance from home. Recreation areas are perceived as
“clean of pollution”, but several studies revealed that they can be affected by accumulation of
heavy metals and organic compounds in air and soil. So, pollution of recreational areas is an
additional risk for human health.
This paper aims to represent the possitive impact on human health and possible health
risk of urban and peri-urban recreation areas.
Health benefits of outdoor recreation are related both to the visual exposure to nature
and to the physical activity itself. Urban and peri-urban green spaces provide microclimate
regulation due to temperature mitigation, air filtering and noise reduction. A definite positive
influence on physical and mental health is connected with reduced incidence of
cardiovascular diseases, diabetes, depression and certain cancers, and prevention of obesity.
Recreation increases quality of life and longevity. Social benefits are associated with
increased aesthetics of places, social interaction, outdoor places of education and learning.
In addition to the benefits of urban green spaces, some negative effects on the health
of urban residents have been observed. Air and soil pollution are major hazards.
Contaminated soils pose health risk due to oral ingestion, inhalation and dermal contact
especially in the green areas and playgrounds, and for children who are most susceptible.
Urban and near urban recreational areas have a positive influence on physical and
mental health. This leads to necessity of special cares in order to avoid their pollution.
Keywords: urban and peri-urban recreation areas, human health, social benefits, air
and soil pollution.
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